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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att de kulturella och kreativa sektorerna i Europa är en motor 
för ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i EU, eftersom de sysselsätter över 
7 miljoner människor och genererar över 4,2 procent av EU:s BNP. Parlamentet 
framhåller att de kulturella sektorerna fortsatte att skapa arbetstillfällen under den 
ekonomiska krisen 2008–2012.

2. Europaparlamentet understryker att upphovsrätt och närstående rättigheter utgör de 
rättsliga ramarna för de kulturella och kreativa sektorerna i Europa och ligger bakom 
dessas förmåga att skapa ekonomisk verksamhet och sysselsättning.

3. Europaparlamentet erkänner behovet att se över direktiv 2001/29/EG för att säkerställa 
lämplig ersättning åt upphovsrättsinnehavarna och lämpligt skydd för deras rättigheter i en 
föränderlig teknisk miljö i ständig utveckling som innebär både möjligheter och 
utmaningar.

4. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att utarbeta rättsliga ramar för att stärka 
förhandlings- och avtalspositionen för upphovsmän och utövande konstnärer i förhållande 
till andra rättsinnehavare och mellanhänder.

5. Europaparlamentet välkomnar gränsöverskridande licensiering av rättigheter i enlighet 
med direktiv 2014/26/EU som en förebild och ett sätt att övervinna fragmenteringen på 
den inre marknaden. Parlamentet uppmuntrar utvecklingen av balanserade och flexibla 
lösningar som kan bidra till att övervinna de befintliga hindren för den gränsöverskridande 
tillgången och tillgängligheten till produkter och tjänster.

6. Europaparlamentet betonar att skyddet av upphovsrätten och närstående rättigheter måste 
respektera teknikneutraliteten.

7. Europaparlamentet betonar att alla lagstiftningsförändringar på området bör trygga 
tillgången för personer med funktionsnedsättning till produkter och tjänster som skyddas 
av upphovsrätt och närstående rättigheter.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta den snabba ökningen av 
användarskapat innehåll på internet vid översyn av upphovsrättsliga regler. Alla nya 
förslag bör syfta till att hitta en skälig balans mellan skyddet av immateriella rättigheter 
och främjandet av ett dynamiskt och kreativt internet.


