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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at de europæiske kulturelle og kreative sektorer er en drivkraft for 
økonomisk vækst og jobskabelse i EU, da de beskæftiger mere end 7 millioner mennesker 
og genererer mere end 4,2 % af EU's BNP; understreger, at der fortsat skabtes job i den 
kulturelle sektor under den økonomiske krise i 2008-2012;

2. understreger, at ophavsret og beslægtede rettigheder udgør de retlige rammer for de 
europæiske kulturelle og kreative sektorer og danner grundlag for deres evne til at skabe 
økonomisk aktivitet og beskæftigelse;

3. anerkender behovet for at revidere direktiv 2001/29/EF for at sikre en passende 
godtgørelse for rettighedshavere og passende beskyttelse af disse rettigheder i et 
foranderligt teknologisk miljø i konstant udvikling, som bringer både muligheder og 
udfordringer;

4. finder det nødvendigt at udvikle en retlig ramme for at styrke ophavsmænds og udøvende 
kunstneres forhandlingsposition og kontraktmæssige stilling i relation til andre 
rettighedshavere og mellemmænd;

5. glæder sig over de multiterritoriale rettighedslicenser i henhold til direktiv 2014/26/EU 
som et eksempel og en måde at overvinde det fragmenterede indre marked; opfordrer til 
udvikling af afbalancerede og fleksible løsninger, der bidrager til at overvinde de 
eksisterende hindringer for grænseoverskridende adgang og tilgængelighed af varer og 
tjenesteydelser;

6. understreger, at beskyttelse af ophavsret og beslægtede rettigheder bør respektere 
teknologisk neutralitet;

7. understreger, at enhver lovgivningsmæssig ændring på dette område skal sikre 
tilgængelighed for personer med handicap til produkter og tjenester, der er beskyttet af 
ophavsret og beslægtede rettigheder;

8. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til det hastigt voksende brugerskabte indhold 
på internettet, når reglerne om ophavsret revideres; mener, at ethvert nyt forslag bør sigte 
mod at finde en rimelig balance imellem at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder og 
skabe et dynamisk og kreativt internet.


