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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az európai kulturális és kreatív ágazatok elősegítik a gazdasági 
növekedést és munkahelyteremtést az EU-ban, mivel ezen ágazatok több mint 7 millió 
embernek adnak munkát, és az uniós GDP több mint 4,2%-át biztosítják; hangsúlyozza, 
hogy a kulturális ágazatok a 2008–2012-es gazdasági válság során további munkahelyeket 
teremtettek;

2. hangsúlyozza, hogy a szerzői és szomszédos jogok képezik az európai kulturális és kreatív 
ágazatok jogi keretét és alapját, ami lehetővé teszi a gazdasági tevékenység és a 
foglalkoztatás élénkítését;

3. elismeri a 2001/29/EK irányelv felülvizsgálatának szükségességét, hogy biztosítani 
lehessen a szerzői jogok tulajdonosainak megfelelő díjazását, valamint ebben az egyszerre 
lehetőségeket és kihívásokat tartogató, változó és folyamatosan fejlődő technológiai 
környezetben e jogok megfelelő védelmét;

4. szükségesnek tartja egy olyan jogi keret kidolgozását, amely megerősíti a szerzőknek és 
előadóművészeknek az egyéb jogosultakkal és közvetítő szolgáltatókkal szembeni 
tárgyalási és szerződéskötési pozícióját;

5. üdvözli a 2014/26/EU irányelvben a jogok több területre kiterjedő hatályú engedélyezését, 
ami jó például és módszerül szolgál a belső piac felaprózódásának orvoslására; ösztönzi a 
kiegyensúlyozott és rugalmas megoldásokat, amelyek segítenek leküzdeni a termékekhez 
és szolgáltatásokhoz való határokon átnyúló hozzáférést és az ezek elérhetőségét gátló 
meglévő akadályokat;

6. hangsúlyozza, hogy a szerzői és szomszédos jogok védelmének tiszteletben kell tartania a 
technológiai semlegességet;

7. hangsúlyozza, hogy az e területre vonatkozó bármely jogalkotási javaslatnak biztosítania 
kell a fogyatékkal élő személyek számára, hogy hozzáférhessenek a szerzői és 
szomszédos jogok által védett termékekhez és szolgáltatásokhoz;

8. sürgeti a Bizottságot, hogy a szerzői jogi szabályok felülvizsgálatakor vegye figyelembe a 
felhasználók által az interneten létrehozott gyorsan növekvő tartalmat; bármely új 
javaslattal arra kell törekedni, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok védelme, valamint a dinamikus és kreatív internet előmozdítása 
között.


