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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 
αποτελούν μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ, 
δεδομένου ότι απασχολούν περισσότερους από επτά εκατομμύρια ανθρώπους και 
παράγουν περισσότερο από το 4,5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ· τονίζει ότι οι βιομηχανίες του 
πολιτισμού εξακολούθησαν να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής κρίσης των ετών 2008-2012·

2. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα συνιστούν το 
νομικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 
και αποτελούν τη βάση για την ικανότητά τους να παράγουν οικονομική δραστηριότητα 
και απασχόληση·

3. αναγνωρίζει την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας 2001/29/ΕK ούτως ώστε να 
εξασφαλιστούν κατάλληλες αμοιβές για τους κατόχους δικαιωμάτων του δημιουργού και 
κατάλληλη προστασία αυτών των δικαιωμάτων σε ένα μεταβαλλόμενο και σταθερά 
εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, το οποίο θα προσφέρει ευκαιρίες και θα ενέχει 
προκλήσεις·

4. κρίνει αναγκαία την ανάπτυξη νομικού πλαισίου για να ενισχυθεί η διαπραγματευτική και 
συμβατική θέση των δημιουργών και ερμηνευτών έναντι άλλων κατόχων δικαιωμάτων 
και μεσαζόντων·

5. εκφράζει επιδοκιμασία για την πολυεδαφική αδειοδότηση δικαιωμάτων που προβλέπεται 
στην οδηγία 2014/26/ΕΕ ως παράδειγμα και τρόπο αντιμετώπισης της 
κατακερματισμένης εσωτερικής αγοράς· ενθαρρύνει την ανάπτυξη ισόρροπων και 
ευέλικτων λύσεων που θα συμβάλουν στην υπερπήδηση των υφιστάμενων εμποδίων που 
δυσχεραίνουν την διασυνοριακή πρόσβαση και την διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών·

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού και των 
συγγενικών δικαιωμάτων πρέπει να γίνεται σεβαστή η τεχνολογική ουδετερότητα·

7. τονίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να 
εξασφαλίζει σε ανθρώπους με αναπηρία τη δυνατότητα πρόσβασης σε προϊόντα και 
υπηρεσίες που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά 
δικαιώματα·

8. παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη της κατά την αναθεώρηση των ρυθμίσεων για 
τα δικαιώματα του δημιουργού το ραγδαία αυξανόμενο περιεχόμενο του διαδικτύου που 
δημιουργείται από τους χρήστες· οποιαδήποτε νέα πρόταση θα πρέπει να αποσκοπεί στην 
εξεύρεση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού 
και της προαγωγής ενός δυναμικού και δημιουργικού διαδικτύου.


