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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază că sectoarele creative și culturale europene reprezintă o forță motrice pentru 
creșterea economică și ocuparea forței de muncă în UE, întrucât acestea angajează peste 7 
milioane de persoane și generează mai mult de 4,2% din PIB-ul UE; subliniază că 
industriile culturale au continuat să creeze locuri de muncă în timpul crizei economice din 
2008-2012;

2. subliniază că drepturile de autor și drepturile conexe constituie cadrul juridic al 
sectoarelor culturale și creative europene și formează baza capacității lor de a genera 
activitate economică și locuri de muncă;

3. recunoaște necesitatea revizuirii Directivei 2001/29/CE pentru a asigura remunerarea 
adecvată a titularilor drepturilor de autor, precum și o protecție corespunzătoare a acestor 
drepturi într-un mediu tehnologic în continuă schimbare și evoluție, care generează 
oportunități, dar și provocări;

4. consideră necesară dezvoltarea unui cadru juridic pentru a consolida poziția de negociere 
și poziția contractuală a autorilor și artiștilor interpreți în raport cu alți titulari de drepturi 
și intermediari;

5. salută licențele multiteritoriale pentru drepturi prevăzute în Directiva 2014/26/UE, ca 
exemplu și ca modalitate de a evita fragmentarea pieței interne; încurajează crearea unor 
soluții echilibrate și flexibile, care să contribuie la surmontarea obstacolelor care există 
pentru accesul transfrontalier și pentru disponibilitatea produselor și serviciilor;

6. subliniază că protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe trebuie să respecte 
neutralitatea tehnologică;

7. subliniază că schimbările legislative în acest domeniu ar trebui să asigure accesibilitatea 
pentru persoanele cu dizabilități a produselor și serviciilor protejate de drepturile de autor 
și de drepturile conexe;

8. solicită insistent Comisiei să ia în considerare, la revizuirea normelor privind dreptul de 
autor, dezvoltarea rapidă a conținuturilor create de utilizatori pe internet; orice nouă 
propunere ar trebui să vizeze găsirea unui echilibru just între protecția DPI și încurajarea 
dinamicii și creativității internetului.


