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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de Europese culturele en creatieve sectoren een belangrijke bijdrage leveren 
aan de economische groei en de werkgelegenheid in de EU, omdat deze sectoren werk 
bieden aan meer dan 7 miljoen mensen en goed zijn voor meer dan 4,2% van het Europese 
bbp; benadrukt dat de culturele sector ook tijdens de economische crisis van 2008-2012 
banen heeft gegenereerd;

2. benadrukt dat de wetgeving inzake auteursrecht en naburige rechten het wetgevend kader 
vormt voor de Europese culturele en creatieve sectoren, op basis waarvan zij in staat zijn 
hun economische activiteiten te ontplooien en banen te creëren;

3. is het ermee eens dat herziening van Richtlijn 2001/29/EG noodzakelijk is om te 
waarborgen dat rechthebbenden passend beloond worden en dat hun rechten in een 
veranderende en zich voortdurend ontwikkelende technologische omgeving, die niet 
alleen kansen biedt, maar ook uitdagingen met zich meebrengt, beter beschermd worden;

4. is van mening dat er een juridisch kader ontwikkeld moet worden om de 
onderhandelingspositie en de contractuele positie van auteurs en uitvoerend kunstenaars 
ten opzichte van andere rechthebbenden en tussenpersonen te verbeteren;

5. is ingenomen met het feit dat Richtlijn 2014/26/EU voorziet in multiterritoriale 
dienstverlening, omdat dat een goede manier is om de versnippering van de interne markt 
aan te pakken; pleit voor de ontwikkeling van afgewogen en flexibele oplossingen om de 
bestaande belemmeringen voor grensoverschrijdende toegang tot en beschikbaarheid van 
producten en diensten weg te nemen;

6. benadrukt dat bij de bescherming van auteursrechten en naburige rechten het beginsel van 
technologische neutraliteit gerespecteerd moet worden;

7. benadrukt dat wijzigingen in de regelgeving op dit gebied moeten waarborgen dat ook 
gehandicapten gebruik kunnen maken van door het auteursrecht en de naburige rechten 
beschermde producten en diensten;

8. verzoekt de Commissie om bij herziening van de regels op het gebied van auteursrecht 
rekening te houden met de snelle groei van het volume van door de gebruiker gecreëerde 
inhoud en te waarborgen dat nieuwe voorstellen erop gericht zijn een passend evenwicht
te vinden tussen enerzijds de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en 
anderzijds het stimuleren van een dynamisch en creatief internet.


