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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat intellectuele eigendom een grondrecht is dat is verankerd in artikel 17 van 
het Handvest van de grondrechten; erkent dat de toegang tot onderwijs, kennis, 
informatie en cultuur een grondrecht is dat via beperkingen op auteursrechten, zoals de 
beperkingen die in de herziene auteursrechtrichtlijn zijn vastgesteld, wordt 
gewaarborgd; herinnert eraan dat overeenkomstig de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens eenieder het recht heeft op de bescherming van de geestelijke en 
materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek 
werk, dat hij heeft voortgebracht;

2. erkent het grote belang van immateriële activa en bedrijfstaken waarin veel wordt 
gewerkt met intellectuele-eigendomsrechten voor het economisch herstel, de culturele 
soevereiniteit en de veerkracht van de EU in de nasleep van de COVID-19-pandemie; 
benadrukt dat de wettelijke bescherming van deze activa en bedrijfstakken voldoende 
moet worden verbeterd, zodat alle makers van culturele en creatieve werken hun 
intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten) kunnen uitoefenen; benadrukt dat het 
collectieve beheer van auteursrechten voor de meeste makers en kunstenaars in Europa 
een belangrijke bron van inkomsten vormt en van essentieel belang is voor een 
doeltreffende werking van het EU-kader voor auteursrechten, waarbij het publiek een zo 
ruim mogelijke toegang tot culturele en creatieve werken wordt geboden; neemt er met 
bezorgdheid kennis van dat mondiale streamingplatforms Europese makers stelselmatig 
onder druk zetten en van hen verlangen dat zij hun auteursrechten opgeven in ruil voor 
eenmalige betalingen;

3. herinnert eraan dat eenieder het recht heeft om vrijelijk deel te nemen aan het culturele 
leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan 
wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan; benadrukt in deze geest het 
belang van toegang, ongeacht iemands sociaal-economische achtergrond of 
omstandigheden, tot culturele werken, ook in het digitale tijdperk, teneinde de rechten 
van gebruikers en het publieke domein te beschermen;

4. erkent dat het belangrijk is dat EU-burgers gelijke kansen krijgen met betrekking tot de 
toegang tot onderwijs en cultuur, waaronder cultuuronderwijs, in de door de pandemie 
veroorzaakte omstandigheden; erkent de kans om die toegang te verbeteren door een 
toename van de digitalisering in de cultuur- en onderwijssector en moedigt de lidstaten 
aan om de bepalingen van de auteursrechtrichtlijn die zijn bedoeld om de toegang tot 
online-onderwijs en gedigitaliseerd cultureel erfgoed te verbeteren, snel en volledig om 
te zetten in nationaal recht;

5. merkt op dat de bescherming van IE-rechten van cruciaal belang is bij het aansporen 
van bedrijven om te investeren in innovatieve producten en processen, en met name om 
nieuwe inhoud en producten te produceren, maar is ervan overtuigd dat dwanglicenties 
voor octrooien belangrijk zijn als laatste redmiddel om levensreddende ingrepen in het 
algemeen belang mogelijk te maken; verzoekt de Commissie daarom mogelijke opties 
te analyseren en te onderzoeken om de verlening van dwanglicenties in de EU 
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doeltreffender te maken en beter te coördineren, rekening houdend met de gevallen 
waarin er in de EU gebruik is gemaakt van dwanglicenties, de redenen voor het gebruik 
ervan, de voorwaarden waaronder zij zijn verleend, de economische gevolgen ervan en 
de vraag of er het gewenste effect mee is bereikt;

6. verzoekt de lidstaten om onderwijsinstellingen en instellingen voor cultureel erfgoed te 
steunen teneinde deze instellingen te helpen volop gebruik te maken van de door de 
digitalisering gecreëerde kansen, onder meer door het ontwikkelen van publieke digitale 
infrastructuur voor digitaal onderwijs en het verlenen van toegang tot gedigitaliseerd 
cultureel erfgoed zonder gebruik te maken van de diensten van tussenpersonen van wie 
de bedrijfsmodellen op de extractie van de persoonsgegevens van EU-burgers zijn 
gebaseerd;

7. pleit voor een voortdurende, intensieve dialoog over een passende afbakening van 
auteursrechtelijk beschermde inhoud bij uploads, waarbij daadwerkelijk verschillende 
soorten licenties en werken zonder licentie worden erkend, en pleit voor een 
gedachtewisseling over beloningsmodellen die goed moeten passen bij het moderne 
gebruik van muziek- en mediaplatforms;

8. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat bedrijven in de culturele en creatieve sector, 
met name producenten van inhoud, worden aangespoord om IE-rechten op hun creaties 
te behouden of te verwerven en hun positie op concurrerende markten te verbeteren, 
zonder daarbij de rechten van auteurs en artiesten te verwaarlozen; wijst erop dat 
bedrijven die IE-rechten bezitten 20 % meer inkomsten hebben, waardoor zij 
gemakkelijker toegang hebben tot voorheen onbenutte, sterk concurrerende markten1; 
wijst op de verschillende voordelen voor werknemers van een hoog niveau van IER-
bescherming, aangezien ondernemingen die IE-rechten bezitten gemiddeld hogere lonen 
betalen; is ingenomen met de verschillende initiatieven van de Commissie en het 
Bureau voor intellectuele eigendom van de EU om ervoor te zorgen dat kmo’s optimaal 
gebruikmaken van hun IE-rechten en verzoekt de Commissie meer soortgelijke 
initiatieven te overwegen;

9. merkt op dat in de meeste lidstaten meer nationale octrooien worden aangevraagd dan 
EU-octrooien; verzoekt de Commissie te onderzoeken of de kosten voor het indienen 
van een aanvraag voor een EU-octrooi en de door het Europees octrooi geboden 
bescherming van invloed zijn op deze trend, in het bijzonder voor kmo’s;

10. pleit ervoor de beschikbare instrumenten te verbeteren om ervoor te zorgen dat 
innovators in de culturele en creatieve sector, met name kmo’s, kunnen rekenen op een 
billijk rendement op hun investeringen en hun creaties te gelde kunnen maken en op die 
manier innovatie nog meer kunnen bevorderen;

11. wijst op de uitdagingen waarmee kmo’s worden geconfronteerd bij het verwerven van 
IE-rechten en neemt met bezorgdheid kennis van de versnippering van het Europese 
stelsel voor intellectuele eigendom, dat de ontwikkeling van ondernemingen met 

1 Waarnemingspost van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, “Impact of intellectual 
property rights intensive industries in the European Union” (De gevolgen van sectoren in de Europese Unie die 
intensief gebruikmaken van intellectuele-eigendomsrechten), IE-bijdrage, vier EU-brede studies over de 
bijdrage van intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten) aan de economie van de EU, 2021.
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betrekking tot hun innovatieproces en hun vermogen om onderzoek te doen belemmert; 
dringt aan op maatregelen om de kwestie van parallelle rechtszaken in meerdere EU-
landen aan te pakken; dringt erop aan het proces meer te stroomlijnen en eenvoudiger te 
maken, en kmo’s te voorzien van nauwkeurige informatie om het proces voor de 
verwerving van IE-rechten te vergemakkelijken en hen te informeren over de voordelen 
van IE-rechten voor hun commerciële concurrentievermogen; benadrukt dat de lidstaten 
concrete maatregelen moeten nemen om meer informatie en beter advies te verstrekken 
over IE-rechten en hun rechtskader in de EU en de lidstaten, onder andere over de 
aankoop, de bescherming en het gebruik van IE-rechten, die adequaat gefinancierd 
moeten worden, en dat zij kmo’s laagdrempelige hulp moeten bieden; benadrukt dat 
ervoor moet worden gezorgd dat kmo’s, ngo’s en onderzoeks- en academische 
instellingen gemakkelijker toegang krijgen tot IE-rechten en er voordeel uit halen; 
benadrukt dat regelgeving inzake IE-rechten moet zorgen voor een gelijk speelveld voor 
alle actoren, met name kleinere actoren;

12. is ingenomen met de afspraak van de Commissie om de volledige en tijdige omzetting 
van de twee kaderrichtlijnen inzake auteursrechten te ondersteunen, die een belangrijke 
rol kunnen spelen bij de heropleving van de media- en culturele sector; is van mening 
dat de lidstaten de auteursrechtrichtlijn naar behoren, onverwijld en op een wijze die het 
door de medewetgevers bereikte akkoord weerspiegelt, ten uitvoer moeten leggen; 
betreurt echter dat de Commissie de richtsnoeren slechts drie dagen voor de termijn 
voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn heeft gepubliceerd; dringt er bij de lidstaten 
op aan rekening te houden met de richtsnoeren van de Commissie om de richtlijnen 
onverwijld volledig om te zetten in hun nationale wetgeving, met gebruikmaking van 
passende instrumenten om de bescherming van het auteursrecht te waarborgen en 
tegelijkertijd het recht op vrijheid van meningsuiting en verdere artistieke bewerking 
van gebruikers te waarborgen; benadrukt de rol van de auteursrechtrichtlijn bij het 
stimuleren van het herstel en de veerkracht van de culturele en creatieve sector; erkent 
dat territoriale en exclusieve licentieverlening essentieel is voor de audiovisuele sector, 
niet alleen om de creativiteit, financiering en duurzaamheid ervan te waarborgen, maar 
ook om ervoor te zorgen dat Europese consumenten toegang hebben tot cultureel 
diverse inhoud en pluralistische media; benadrukt dat rechts- en bedrijfszekerheid en 
consistentie van de regelgeving absoluut noodzakelijk zijn om de rijke culturele 
diversiteit van de EU te beschermen en ervoor te zorgen dat makers van inhoud kunnen 
welvaren en blijven investeren in kwalitatief hoogwaardige inhoud;

13. is ingenomen met het in het actieplan inzake intellectuele eigendom beschreven voorstel 
om een EU-toolbox tegen namaak samen te stellen; is teleurgesteld dat andere 
inbreuken op IE-rechten, zoals inbreuken op het auteursrecht, niet evenveel aandacht 
krijgen; steunt de ontwikkeling van een specifieke toolbox tegen inbreuken op 
auteursrecht, die moet zijn gebaseerd op goede praktijken in de sector en volledig moet 
zijn geïntegreerd in de wet inzake digitale diensten;

14. wijst op de aanhoudende problemen met betrekking tot auteursrechten en naburige 
rechten waarmee makers, kunstenaars, producenten en werknemers in de culturele 
sector worden geconfronteerd, met name in het licht van onlinepiraterij; benadrukt dat 
de doeltreffende bescherming van IE-rechten hand in hand moet gaan met de bestrijding 
van illegaal gekopieerde inhoud en de bewustmaking van het grote publiek van de 
waarde van IE-rechten voor makers; stelt met grote bezorgdheid vast dat de het 
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weergeven van illegaal gekopieerde inhoud, zoals blijkt uit een studie van 2019 van het 
Bureau voor intellectuele eigendom van de EU, kan leiden tot banenverlies in de 
creatieve sector, een aanzienlijk verlies aan overheidsinkomsten en minder 
investeringen in sport-, creatieve en journalistieke inhoud, wat ten nadele is van de 
culturele diversiteit en uiteindelijk van de Europese consument; merkt op dat makers, 
kunstenaars, producenten en werknemers in de culturele sector nog altijd worden 
gedwongen ongunstige contracten te accepteren, waarmee zij vaak afstand doen van hun 
IE-rechten zonder een passende en evenredige vergoeding te ontvangen voor hun 
creatieve werk; benadrukt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat er voldoende 
bescherming wordt geboden, zodat auteurs, makers, kunstenaars, producenten en 
werknemers in de culturele sector in de hele EU hun IE-rechten niet verliezen;

15. herinnert aan het belang van de traditionele industrie- en ambachtelijke producten voor 
de Europese culturele identiteit en knowhow; benadrukt de cruciale rol van 
ambachtelijke en agrarische micro-, kleine en middelgrote ondernemingen voor de 
economische structuur van de Europese regio’s, met name de plattelandsgebieden, en 
hun toegevoegde waarde voor het cultuurtoerisme; merkt op dat deze producten 
dringend juridische bescherming op EU-niveau moeten krijgen om de namaak ervan en 
oneerlijke concurrentie te bestrijden; benadrukt dat een sui generis-bescherming van 
deze producten op EU-niveau een positieve invloed zou hebben op kleine 
ondernemingen, de werkgelegenheid, opleidingen en de aantrekkelijkheid van Europese 
regio’s, en tegelijkertijd de ontwikkeling en versterking van de lokale ambachtelijke en 
industriële productiesystemen mogelijk zou maken; verzoekt de Commissie om een 
voorstel te doen voor een EU-stelsel voor de bescherming van niet-agrarische 
geografische aanduidingen, dat is gebaseerd op het beschermingsmodel voor agrarische 
geografische aanduidingen;

16. benadrukt de aanhoudende uitdagingen voor scholieren, leerkrachten en onderzoekers 
als gevolg van de sluiting van de gebouwen van onderwijsinstellingen, 
onderzoeksorganisaties, bibliotheken en archieven bij wijze van noodmaatregel; stelt 
met grote bezorgdheid vast dat er geen grensoverschrijdende regels zijn voor leren op 
afstand en andere activiteiten op afstand die buiten de Unie worden verricht, maar onder 
de verantwoordelijkheid vallen van in de Unie gevestigde instellingen; verzoekt de 
lidstaten dit probleem op internationaal niveau aan te pakken;

17. steunt de oprichting van een Europees digitaal platform inzake auteursrecht en IE-
rechten waar makers in de culturele sector, de media en het onderwijs terechtkunnen 
voor steun en advies zodat zij alle mogelijkheden die in Europa beschikbaar zijn ten 
volle kunnen benutten; vraagt om specifieke onderwijs- en bewustmakingsinitiatieven 
die op de begeleiding van jonge makers zijn gericht;

18. betreurt het feit dat het internet op grote schaal wordt gebruikt voor de verspreiding van 
illegaal verkregen inhoud en diensten waarmee inbreuk wordt gemaakt op IE-rechten en 
verzoekt de Commissie te erkennen dat er maatregelen moeten komen om ervoor te 
zorgen dat houders van intellectuele-eigendomsrechten deze rechten online kunnen 
beschermen en effectief kunnen afdwingen overeenkomstig artikel 17 van het Handvest 
van de grondrechten, onder meer door middel van maatregelen met 
grensoverschrijdende gevolgen; verzoekt de lidstaten het lidmaatschap en de 
contractuele positie van auteurs en makers te versterken, zoals bepaald in de bepalingen 
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voor de eerlijke structurering van het contractenrecht inzake auteursrechten van 
artikel 18 van de auteursrechtrichtlijn, door middel van contractuele bepalingen en 
geschillenbeslechtingsmechanismen om te zorgen voor een eerlijk loon voor alle 
makers en inzicht in licentieovereenkomsten met de grote platforms;

19. is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een wet inzake digitale diensten 
op basis van het beginsel dat wat offline illegaal is, online ook illegaal is en de instelling 
van een robuust kader om dergelijke inbreuken op IE-rechten tegen te gaan, onder meer 
door de handhaving van meldings- en actiemechanismen te versterken; benadrukt dat 
proactieve maatregelen van tussenpersonen enorm zouden bijdragen aan de bestrijding 
van piraterij en dat artificiële intelligentie en een blockchain een belangrijke rol zouden 
kunnen spelen bij het opsporen van piraterij en bij het handhaven van IE-rechten; steunt 
het gebruik van nieuwe technologieën om inbreuken op IE-rechten te bestrijden;

20. benadrukt dat de culturele en creatieve sector al voor COVID-19 werden gekenmerkt 
door gefragmenteerde organisatiestructuren en werkwijzen, deels als gevolg van 
onvoldoende beschermde op intellectuele eigendom gebaseerde inkomensmodellen; 
erkent dat het loon van artiesten vaak onstabiel en onzeker is, aangezien het afkomstig 
is van verschillende bronnen, zoals contracten, overheidssteun en subsidies, waardoor 
hun inkomen zeer onvoorspelbaar is; benadrukt dat de COVID-19-crisis het 
levensonderhoud van werknemers in de culturele en creatieve sector heeft bedreigd en 
voor deze werknemers tot een reëel inkomensverlies heeft geleid; merkt op dat IE-
rechten voor veel auteurs, uitvoerende kunstenaars en cultuurwerkers een essentiële 
bron van inkomsten vormen die hun economische onafhankelijkheid en een financieel 
vangnet verschaft dat als een vorm van sociale zekerheid fungeert, en dat de digitale 
marktplaats het enige instrument was om inkomsten te genereren tijdens de lockdown; 
merkt met bezorgdheid op dat niet de makers, maar de onlinedistributeurs het meest 
hebben geprofiteerd van de digitale groei van cultuur; benadrukt daarom dat het cruciaal 
is dat auteurs een robuust en eerlijk loon krijgen en hun naburige rechten worden 
geëerbiedigd, en dat lidstaten hun kader voor IE-rechten moeten versterken om makers 
en uitvoerend kunstenaars te beschermen; merkt in het licht van de ervaringen in 
verband met de pandemie op dat grotere media- en culturele producties alleen kunnen 
worden gerealiseerd als ook de nodige tussenhandels- en technische diensten, zoals 
regie-assistentie en catering, beschikbaar zijn; merkt op dat dergelijke diensten 
gewoonlijk niet worden betaald via de verkoop van licenties, maar vaak indirect 
afhankelijk zijn van de contracten van makers;

21. pleit voor specifieke maatregelen om ervoor te zorgen dat de lidstaten en hun burgers 
toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardige inhoud op het gebied van onderwijs, 
cultuur en media; benadrukt dat er behoefte is aan financiële steun van de EU om 
toegang tot inhoud in alle EU-talen mogelijk te maken;

22. verzoekt de Commissie de gevolgen te onderzoeken van niet in de EU gevestigde 
video-on-demandplatforms voor het creëren van Europese inhoud en voor de manier 
waarop deze platforms communiceren met de makers van muziek- en audiovisuele 
werken in de Unie; stelt met bezorgdheid vast dat makers volledig worden beroofd van 
hun auteursrechten wanneer ze worden gedwongen uitkoopcontracten te accepteren; 
maakt zich zorgen over het systeem van huurkoopcontracten dat deze bedrijven 
gebruiken, waarbij zij IE-rechten verwerven in ruil voor één enkele betaling en winst 
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maken door gebruik te maken van het werk van de makers; neemt kennis van het feit 
dat zogeheten uitkoopcontracten worden opgelegd aan Europese makers door deze 
contracten te onderwerpen aan de wetgeving van derde landen, terwijl het nationale 
recht en het EU-recht bepalingen omvat waarin zulke contracten worden ontmoedigd; 
verzoekt de Commissie dit verschijnsel in de gaten te houden en grondig onderzoek te 
doen naar dergelijke praktijken van mondiale streamingplatforms en de invloed daarvan 
op het op auteursrecht gebaseerde loon van makers; wijst erop dat er een mechanisme 
moet worden ingesteld voor een passend loon voor de makers van inhoud en de 
exploitatie van hun werk in de hele EU; benadrukt het belang van specifieke 
maatregelen en steun voor de makers van digitale inhoud;

23. benadrukt de rol van intellectuele eigendom als een van de belangrijkste drijvende 
krachten achter economische groei; pleit ervoor om van intellectuele eigendom een 
belangrijk onderdeel van de toekomst van de EU te maken door middel van maatregelen 
om een internationaal gelijk speelveld te bevorderen, bescherming te bieden tegen 
inbreuken op IE-rechten, de technologische soevereiniteit van de EU te handhaven en 
de groene en digitale transformatie van Europa te vergemakkelijken; benadrukt de 
cruciale rol die intellectuele eigendom reeds speelt bij de digitale transformatie van 
Europa; benadrukt dat innovatie hand in hand moet gaan met creativiteit en 
digitalisering nu de pandemie heeft aangetoond dat er behoefte is aan essentiële nieuwe 
technologieën, met name in de gezondheidszorg en in het onderwijs; benadrukt dat er 
een systeem moet worden ingevoerd om Europese bedrijven te beschermen tegen 
cyberaanvallen en het daaruit voortvloeiende verlies van handelsgeheimen;

24. is verheugd dat de Commissie zich ertoe heeft verbonden om in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten een sterke IE-bescherming na te streven en ervoor te zorgen 
dat de beschermingsmaatregelen in bestaande overeenkomsten volledig worden 
uitgevoerd; betreurt echter dat het huidige template voor IE-rechten in 
vrijhandelsovereenkomsten geen goede weerspiegeling is van de door de EU-regels 
geboden bescherming; herinnert de Commissie eraan dat de ondertekenaars van de 
vrijhandelsovereenkomsten IE-rechten anders interpreteren dan de EU en dat de 
grootste bedreiging voor intellectuele eigendom van buiten de Unie komt; beveelt aan 
dat in de IE-hoofdstukken van de vrijhandelsovereenkomsten van de EU aandacht wordt 
besteed aan het EU-model van auteursrechten en naburige rechten, waarin de IE-rechten 
van auteurs en hun recht om voortdurend te worden beloond voor de exploitatie van hun 
werk in alle media worden gewaardeerd.
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