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Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Prawnej

w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że europejska branża kultury i europejska branża twórcza są motorem wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w UE, gdyż zatrudnionych jest w nich ponad 
siedem milionów osób i odpowiadają one za 4,2% PKB Unii Europejskiej; podkreśla, że 
w czasie kryzysu gospodarczego w latach 2008–2012 w branży kultury wciąż powstawały 
miejsca pracy;

2. podkreśla, że prawa autorskie i pokrewne tworzą ramy prawne dla europejskiej branży 
kultury i europejskiej branży twórczej oraz stanowią podstawę ich zdolności generowania 
aktywności ekonomicznej i zatrudnienia;

3. uznaje potrzebę dokonania przeglądu dyrektywy 2001/29/WE, żeby zapewnić 
odpowiednie wynagrodzenie posiadaczom praw autorskich oraz należytą ochronę tych 
praw w zmieniającym się i nieustannie ewoluującym środowisku technologicznym, które 
oferuje możliwości, lecz i rodzi wyzwania;

4. uważa za niezbędne opracowanie ram prawnych w celu wzmocnienia pozycji 
negocjacyjnej i umownej autorów i wykonawców w stosunku do innych posiadaczy praw 
i pośredników;

5. przyjmuje z zadowoleniem udzielanie licencji wieloterytorialnych na mocy dyrektywy 
2014/26/UE jako przykład i sposób przezwyciężenia fragmentacji rynku wewnętrznego; 
zachęca do rozwijania wyważonych i elastycznych rozwiązań, które przyczynią się do 
pokonania istniejących przeszkód w transgranicznym dostępie do produktów i usług;

6. podkreśla, że ochrona praw autorskich i pokrewnych musi być zgodna z zasadą 
neutralności pod względem technologicznym;

7. podkreśla, że wszelkie zmiany prawodawstwa w tej dziedzinie powinny zapewnić 
dostępność produktów i usług chronionych prawami autorskimi i pokrewnymi dla osób 
niepełnosprawnych;

8. nalega, by podczas przeglądu przepisów dotyczących praw autorskich Komisja 
uwzględniła szybki rozwój treści tworzonych przez użytkowników w internecie; wszelkie 
nowe wnioski powinny zmierzać do znalezienia właściwej równowagi między ochroną 
prawa własności intelektualnej a sprzyjaniem dynamicznemu i kreatywnemu internetowi.


