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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que as indústrias culturais e criativas europeias são um motor de crescimento 
económico e de criação de emprego na UE, dando emprego a mais de 7 milhões de 
pessoas e gerando mais de 4,2 % do PIB da UE; realça que as indústrias culturais 
continuaram a criar emprego durante a crise económica 2008-2012;

2. Destaca que os direitos de autor e os direitos conexos formam o quadro jurídico das 
indústrias culturais e criativas europeias e constituem a base para a respetiva capacidade 
de gerar atividade económica e emprego;

3. Reconhece a necessidade de rever a Diretiva 2001/29/CE, por forma a garantir aos 
titulares de direitos de autor uma remuneração apropriada e a devida proteção desses 
direitos, num ambiente técnico em constante mudança e evolução, que oferece tanto 
oportunidades como desafios;

4. Considera necessário desenvolver um quadro jurídico que reforce a posição negocial e 
contratual dos autores e artistas-intérpretes relativamente a outros titulares de direitos e 
intermediários;

5. Saúda a concessão de licenças multiterritoriais de direitos nos termos da Diretiva 
2014/26/UE, como exemplo e forma de ultrapassar o mercado interno fragmentado; 
incentiva o desenvolvimento de soluções equilibradas e flexíveis que ajudem a ultrapassar 
as atuais barreiras ao acesso transfronteiriço e à disponibilidade de produtos e serviços;

6. Destaca que a proteção dos direitos de autor e direitos conexos deve respeitar a 
neutralidade tecnológica;

7. Realça que todas as alterações legislativas neste domínio devem garantir que as pessoas 
com deficiência possam aceder aos produtos e serviços protegidos pelos direitos de autor e 
direitos conexos;

8. Insta a Comissão a ter em consideração o rápido aumento do volume de conteúdos criados 
pelos utilizadores na Internet, ao rever as normas em matéria de direitos de autor; qualquer 
nova proposta deve velar por um equilíbrio justo entre a proteção dos DPI e a promoção 
de uma Internet dinâmica e criativa.


