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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je evropska kulturna in ustvarjalna industrija gonilo gospodarske rasti in 
novih delovnih mest v EU, saj zaposluje več kot sedem milijonov ljudi, letno pa ustvari 
4,5 % BDP Evropske unije; poudarja, da je kulturna industrija tudi v obdobju 
gospodarske krize 2008–2012 še naprej ustvarjala delovna mesta;

2. poudarja, da avtorska in sorodne pravice predstavljajo pravni okvir za evropsko 
kulturno in ustvarjalno industrijo in so osnova, na kateri bo ta lahko spodbujala 
gospodarsko dejavnost in odpiranje novih delovnih mest;

3. potrjuje, da je treba Direktivo 2001/29/EC spremeniti, da bi se zagotovila ustrezno 
plačilo imetnikom pravic in primerna zaščita teh pravic v tehnološkem okolju, ki se 
neprestano spreminja in razvija, kar prinaša nove priložnosti, pa tudi izzive;

4. meni, da je treba razviti pravni okvir za okrepitev pogajalskega in pogodbenega 
položaja avtorjev in izvajalcev v primerjavi z drugimi imetniki pravic in posredniki;

5. pozdravlja, da je po Direktivi 2014/26/EU možno izdajati večozemeljske licence za 
pravice, saj je to primer in način premagovanja razdrobljenosti notranjega trga; 
spodbuja razvoj uravnoteženih in prožnih rešitev, ki prispevajo k premagovanju 
sedanjih ovir za čezmejni dostop ter dostopnost proizvodov in storitev;

6. poudarja, da mora zaščita avtorske in sorodnih pravic spoštovati tehnološko nevtralnost;

7. poudarja, da bi morale vse zakonodajne spremembe na tem področju zagotoviti, da bodo 
proizvodi in storitve, zaščiteni z avtorsko in sorodnimi pravicami dostopne invalidom; 

8. spodbuja Komisijo, naj pri pregledu pravil o avtorskih pravicah upošteva hitro 
množenje vsebin, ki jih v spletu ustvarijo uporabniki; namen vsakega novega predloga 
bi moral biti poiskati pravično ravnovesje med zaščito pravic intelektualne lastnine ter 
spodbujanjem dinamičnega in ustvarjalnega spleta.


