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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Europos kultūros ir kūrybos sektoriai – ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo ES variklis, jose dirba daugiau kaip septyni milijonai asmenų ir kasmet sukuriama 
4,2 % ES BPV; atkreipia dėmesį į tai, kad Europos kultūros ir kūrybos sektoriuose toliau 
buvo kuriamos darbo vietos 2008–2012 m. ekonominės krizės laikotarpiu;

2. pabrėžia, kad autorių teisės ir gretutinės teisės sudaro Europos kultūros ir kūrybos sektorių 
teisinę sistemą, jomis taip pat grindžiamos šių sektorių galimybės skatinti ekonominę 
veiklą ir užimtumą; 

3. pripažįsta poreikį peržiūrėti Direktyvą 2001/29/EB siekiant užtikrinti tinkamą atlygį 
autorių teisų turėtojams ir tinkamą šių teisių apsaugą besikeičiančioje ir nuolat 
besivystančioje technologinėje aplinkoje, kurioje atsiranda galimybių, bet ir kyla 
uždavinių;

4. mano, kad reikia būtinai parengti teisinę sistemą siekiant sustiprinti autorių ir atlikėjų 
derybinę ir sutartinę poziciją kitų teisių turėtojų ir tarpininkų atžvilgiu;

5. pritaria daugiateritorių licencijų priėmimui pagal Direktyvą 2014/26/ES kaip būdui vidaus 
rinkos susiskaidymui įveikti; ragina rengti subalansuotus ir lanksčius sprendimus, kurie 
padėtų įveikti esamas kliūtis tarpvalstybinei prieigai prie prekių ir paslaugų ir galimybėms 
jų gauti;

6. pabrėžia, kad autorių ar gretutinių teisių apsaugos srityje turi būti užtikrintas technologinis 
neutralumas;

7. pabrėžia, kad bet kokiu teisės aktų pakeitimu žmonėms su negalia turėtų būti užtikrinama 
prieiga prie autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis apsaugotų prekių ir paslaugų;

8. ragina Komisiją atliekant autorių teisių peržiūrą atsižvelgti į sparčiai augantį vartotojų 
sukurtą turinį internete; visais naujais pasiūlymais turėtų būti siekiama rasti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos ir dinamiškos ir kūrybingos rinkos skatinimo sąžiningą 
pusiausvyrą.


