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SUGGESTIES 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie en de Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat de culturele en creatieve sector functioneert in een voortdurend 

veranderende omgeving die gedomineerd wordt door de ontwikkeling en het gebruik van 

digitale informatie- en communicatietechnologie op mondiale schaal; 

2. onderstreept nogmaals dat de culturele en creatieve sector gestoeld is op individuele 

creativiteit, culturele waarden, vaardigheden en talent en deze bevordert, en tevens het 

potentieel heeft om welvaart en banen te creëren door het genereren van waarde uit 

intellectueel eigendom; 

3. merkt op dat de culturele en creatieve sector een omzet heeft van 535,9 miljard EUR en 

7,1 miljoen banen creëert, en daarmee van essentieel belang is voor de stabiliteit en het 

concurrentievermogen op de lange termijn van de Europese economie; 

4. merkt op dat de culturele en creatieve sector niet alleen culturele diversiteit waarborgt, 

maar eveneens pluralistische media en de economische vitaliteit van de Europese Unie; 

5. wijst erop dat de culturele en creatieve sector van strategisch belang is voor de 

economische ontwikkeling en het creëren van hoogwaardige banen in de EU; 

6. benadrukt dat bij het formuleren van een voor heel Europa geldende juridische definitie 

van 'culturele en creatieve sector' rekening gehouden moet worden met de nieuwe 

culturele en creatieve trends die zich in de hedendaagse maatschappij voordoen, alsook 

met de voortdurende veranderingen en mogelijkheden die de digitale technologie kan 

blijven bieden, en dat een dergelijke definitie moet verwijzen naar werken, waaronder 

goederen en diensten, die het product zijn van artistieke, culturele en creatieve processen, 

en die in aanmerking komen voor bescherming zoals intellectuele-eigendomsrechten, 

zonder dat beperkingen worden opgelegd aan de processen die ten grondslag liggen aan 

het creëren of produceren van deze werken; 

7. is dan ook van mening dat rechthebbenden binnen de wettelijke kaders van het 

auteursrecht en de intellectuele eigendom beschermd moeten worden op dusdanige wijze 

dat waarden erkend worden en innovatie, creativiteit, investeringen en de productie van 

inhoud worden gestimuleerd, en dat aanpassing aan voortdurende technologische 

ontwikkelingen en toekomstige digitale platforms mogelijk blijft; 

8. benadrukt dat binnen de EU niet uitsluitend vanuit het perspectief van de interne markt, 

concurrentie of handelsbeleid naar cultuur mag worden gekeken, maar dat cultuur tevens 

deel moet gaan uitmaken van het samenwerkings- en ontwikkelingsbeleid van Europa, 

waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het culturele spectrum 

van de EU; verzoekt de Commissie de band tussen de culturele sector, opleidingen en de 

culturele en creatieve sector te versterken en de vaststelling van een Europees juridisch 

kader voor de ontwikkeling van stages in de culturele en creatieve sector in alle EU-

lidstaten in overweging te nemen, alsmede om het potentieel van kleine en middelgrote 

ondernemingen in de culturele en creatieve sector maximaal te benutten; 
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9. is van mening dat de digitale omgeving nieuwe mogelijkheden biedt voor het creëren en 

de productie van culturele en creatieve werken, en voor hun afzet, exploitatie en 

toegankelijkheid op een grotere markt, ongeacht de fysieke en geografische beperkingen, 

tegen lagere kosten en met minder obstakels bij het verkrijgen van toegang; merkt 

evenwel op dat auteurs en makers met beperkte middelen op een toenemend onderling 

verbonden en gedigitaliseerd forum financieel achterop kunnen raken wanneer zij actief 

zijn in een grotere competitieve omgeving; 

10. is van mening dat de digitale technologie tevens mogelijkheden heeft geschapen voor het 

creëren van verschillende typen artistieke werken of praktijken, waarbij de digitale 

technologie tevens een essentieel onderdeel van het creatieve proces is; 

11. herinnert er in dit verband aan dat de culturele en creatieve sector voornamelijk bestaat uit 

tal van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en freelancers, die beperkte toegang 

hebben tot infrastructuur, middelen en financiering en wier onderhandelingspositie ten 

opzichte van online digitale verkoopkanalen en andere bemiddelaars in dominante 

marktposities beperkt is, wat met name geldt voor kunstenaars en makers die zich buiten 

het geijkte culturele en linguïstische terrein begeven;  bepleit in dit opzicht de 

ontwikkeling van een evenwichtig juridisch kader waarbinnen rekening wordt gehouden 

met de specifieke kenmerken van de sector en dat de aangewezen corrigerende wettelijke 

oplossingen biedt, zodat makers een betere onderhandelingspositie kunnen verwerven; 

12. benadrukt dat de voortdurende technologische innovatie de culturele en creatieve sector 

uitdaagt zijn bedrijfsmodellen te heroverwegen en opnieuw vorm te geven; uit zijn 

bezorgdheid over het feit dat binnen de meeste bestaande economische bedrijfsmodellen 

de economische waarde van inhoud, die geherdefinieerd moet worden, zich voordoet in 

verscheidene schakels van de waardeketen; meent dat de economische waarde verplaatst 

kan worden naar het einde van de waardeketen, zodat het systeem wint aan complexiteit 

en de creatieve gemeenschap waarde ontleent aan inhoud, waar ook een eerlijke beloning 

voor auteurs en makers onder valt; merkt tegelijkertijd op dat de creatieve gemeenschap 

met verliezen te kampen heeft die onder meer het gevolg zijn van schendingen van het 

auteursrecht zoals piraterij, alsook met moeilijkheden die voortkomen uit een constant 

veranderende online omgeving en uitdagingen voor bestaande bedrijfsmodellen; 

13. benadrukt hoe belangrijk de nieuwe digitale omgeving is voor de ontwikkeling van de 

culturele en creatieve sector, omdat makers zichtbaarder kunnen worden en zij in staat 

worden gesteld om permanent contact te houden met hun publiek en de consument; is 

derhalve van mening dat pas na uitvoerige raadpleging van alle betrokken actoren in de 

waardeketen een eventueel wettelijk kader kan worden opgezet dat bepalend is voor de 

digitalisering van de culturele en creatieve sector; 

14. meent dat digitale platforms een middel zijn om culturele en creatieve werken 

toegankelijker te maken en dat overwogen moet worden hoe dit proces hand in hand kan 

gaan met meer juridische zekerheid en respect voor rechthebbenden; 

15. verzoekt de Commissie de kwestie van overdracht van waarde in het kader van het 

lopende debat over auteursrecht aan de orde te stellen; 

16. verzoekt de Commissie een Europese culturele strategie in het digitale tijdperk te 

ontwikkelen die in overeenstemming is met al het EU-beleid, onder meer het fiscaal 
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beleid; 

17. verzoekt de Commissie om effectieve thematisering van de circulatie van illegale digitale 

inhoud in verhouding tot de diverse rechten die hiermee gemoeid zijn, onder meer door 

aanmoediging van betere samenwerking tussen de autoriteiten en de sector in de lidstaten 

en door de opkomst van een aantrekkelijk legaal aanbod met een uitgebreide catalogus en 

grensoverschrijdende beschikbaarheid te faciliteren, met inachtneming van het 

territorialiteitsbeginsel; verzoekt de Commissie tevens de verschillende opties te 

onderzoeken en zich daarbij te richten op met auteursrecht verband houdende contracten 

voor een eerlijker beloning van auteurs en makers, zodat creativiteit en innovatie worden 

beloond en tegelijkertijd een transparante auteursrechtelijke waardeketen in de digitale 

omgeving wordt bevorderd, nationale, culturele en taalkundige bijzonderheden worden 

gewaarborgd en economische en onderzoeksactiviteiten worden gestimuleerd; verzoekt de 

Commissie in dit verband naar effectieve mechanismen te blijven zoeken om de inbreuk 

op het auteursrecht tegen te gaan en het grote publiek bewuster te maken van deze 

kwestie; 

18. herinnert aan de uitkomsten van de door de Commissie gestarte openbare raadpleging 

over een regelgevend kader voor platforms en online bemiddelaars; onderstreept het feit 

dat de deelnemers onderkennen dat online platforms voordelen bieden bij het 

toegankelijker maken van creatieve inhoud en de communicatie gemakkelijker maken, 

maar dat zij tegelijkertijd vraagtekens plaatsen bij het gebrek aan transparantie en 

juridische zekerheid in dit proces ten aanzien van de naleving van het auteursrecht; 

19. is van mening dat adequate en effectieve bescherming van het auteursrecht en 

aanverwante rechten van essentieel belang is om een eerlijke beloning voor makers te 

kunnen garanderen; 
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