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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

industrie, onderzoek en energie en de ten principale bevoegde Commissie interne markt en 

consumentenbescherming onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen: 

1. onderstreept dat het stimuleren van groei, innovatie, keuze voor burger en consument, 

banenschepping, met hoogwaardige banen, en concurrentiekracht uiterst belangrijk zijn, 

en ziet de digitale interne markt als essentieel voor het realiseren van deze doelstellingen, 

doordat daardoor handelsbelemmeringen worden opgeruimd, de productiviteit stijgt, 

processen voor online bedrijfsactiviteit worden gestroomlijnd, scheppers, investeerders en 

consumenten en degenen die werkzaam zijn in de digitale economie worden gesteund, met 

speciale aandacht voor kmo, en particuliere investeringen in creatieve infrastructuur 

commercieel aantrekkelijker wordt, de bureaucratie tot een minimum beperkt blijft en de 

start van nieuwe ondernemingen gemakkelijker wordt; wijst er tevens op hoe belangrijk 

het is dat er gemakkelijker legale toegang wordt geboden tot academische en creatieve 

werken en gezorgd wordt voor een hoog niveau van consumenten- en 

gegevensbescherming op de digitale interne markt; dringt aan op toekomstbestendige 

regulering, en op een effectbeoordeling voor alle nieuwe voorstellen, waar het gaat om 

concurrentiekracht, groei, KMO, innovatief potentieel en banenschepping, alsook de 

kosten-batenverhouding, samen met een toetsing van de ecologische en sociale impact van 

die voorstellen; 

2. verwelkomt de mededeling van de Commissie ‘Een strategie inzake de digitale 

eengemaakte markt voor Europa’ (COM(2015)0192) waarin zij toezegt het huidige 

auteursrecht te moderniseren om het aan het digitale tijdperk aan te passen; onderstreept 

dat wijzigingen van het huidige wetgevingskader op een gerichte manier moeten worden 

overdacht, met de aandacht op een eerlijke en passende beloning voor de auteur en andere 

rechthebbenden voor gebruik van hun werk, economische groei, concurrentiekracht en 

sterkere beleving voor de consument, maar ook op de bescherming van grondrechten; 

3. wijst op de rol van intellectuele eigendomsrechten (IER's) en herinnert eraan dat 

uitzonderingen en beperkingen tot de aspecten van het auteursrechtstelsel behoren; noemt 

de cruciale rol van welbewuste uitzonderingen en beperkingen op het auteursrecht als 

bijdrage aan economische groei, innovatie en banenschepping, aanmoediging van 

creativiteit in de toekomst en versterking van innovatie en creatieve en culturele 

diversiteit; 

4. benadrukt in dit verband dat de culturele en creatieve sectoren van Europa als motor 

functioneren voor economische groei, innovatie en werkgelegenheid, want zij houden 

volgens cijfers van de sector meer dan 7 miljoen mensen aan het werk en genereren meer 

dan 4,25% van het BBP in de EU1; 

5. stelt dat de hervorming een juist evenwicht moet vinden tussen alle betrokken belangen; 

wijst erop dat de creatieve sector specifieke aspecten en uiteenlopende uitdagingen kent, 

onder meer vanwege de verschillende soorten inhoud, creatieve producties en toegepaste 

bedrijfsmodellen; vraagt de Commissie daarom die specificiteiten beter in kaart te brengen 

                                                 
1 EY-studie ‘Creating growth – Measuring cultural and creative markets in the EU’. 
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en er rekening mee te houden in haar voorstellen voor wijzigingen en oplossingen; 

6. beklemtoont dat een hervorming van het auteursrechtenkader moet uitgaan van een hoog 

niveau van bescherming omdat rechten van cruciaal belang zijn voor intellectuele 

schepping en een stabiele, duidelijke en soepele rechtsgrondslag bieden waarmee 

investeringen en groei in de creatieve en culturele sector worden bevorderd en 

rechtsonzekerheid en inconsistenties die de werking van de interne markt doorkruisen, 

worden weggenomen; 

7. vraagt de Commissie zich ervan te verzekeren dat bij de herziening van de 

auteursrechtrichtlijn rekening gehouden wordt met de uitkomsten van de ex-post 

effectbeoordeling van de auteursrechtrichtlijn van 2001, en dat die herziening terdege zal 

worden onderbouwd, mede op een beoordeling van de mogelijke effecten van de 

gewijzigde elementen, vooral waar het gaat om productie, financiering en distributie van 

audiovisuele werken, en ook om culturele diversiteit; is van mening dat er een deugdelijke 

economische analyse, mede van de effecten op banen en groei, moet worden uitgevoerd; 

8. vraagt de Commissie voorts om rekening te houden met de resolutie van het Parlement 

van 9 juli 2015 over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten 

van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij1, 

9. constateert dat 56 % van de Europeanen het internet gebruikt voor culturele doeleinden en 

wijst daarom op het belang van een aantal auteursrechtelijke uitzonderingen; herinnert de 

Commissie eraan dat de EP-leden in meerderheid voorstander zijn van een onderzoek naar 

de toepassing van minimumnormen voor de auteursrechtelijke uitzonderingen en 

beperkingen, en naar de juiste toepassing van die uitzonderingen en beperkingen zoals 

vastgelegd in richtlijn 2001/29/EG; onderstreept dat auteursrechtelijke uitzonderingen en 

beperkingen een evenwichtige, toegespitste en formaatneutrale benadering vergen en 

alleen op een aantoonbare noodzaak mogen berusten, en niet nadelig mogen zijn voor de 

culturele diversiteit in de EU, de financiering daarvan en een eerlijke beloning voor 

auteurs; benadrukt dat het gebruik van tekst- en gegevensmining weliswaar om meer 

rechtszekerheid vraagt waardoor onderzoekers en onderwijsinstellingen ruimer gebruik 

kunnen maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal, ook over de grenzen heen, maar 

dat een eventuele europawijde uitzondering voor tekst- en gegevensmining alleen mag 

gelden voor gebruikers met een wettig toegangsrecht, en moet worden geformuleerd in 

overleg met alle belanghebbende partijen na een deugdelijk onderbouwde 

effectbeoordeling; 

10. onderstreept hoe belangrijk het is de duidelijkheid en transparantie van het 

auteursrechtregime te verbeteren, met name ten aanzien van door de gebruiker 

gegenereerde inhoud en van heffingen op kopieën voor privégebruik in de lidstaten die 

voor die heffing gekozen hebben; stelt in dit verband vast dat burgers moeten worden 

geïnformeerd omtrent het feitelijke bedrag van de kopieheffing, de bedoeling daarvan en 

de wijze waarop deze zal worden besteed; 

11. onderstreept dat de digitale interne markt de mogelijkheid moet bieden van 

toegankelijkheid voor ieder, ook voor mensen met een handicap, van producten en 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0273. 
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diensten die auteursrechtelijk zijn beschermd; is ernstig bezorgd wat dit aangaat over het 

uitblijven van voortgang met de ratificering van het Verdrag van Marrakesh tot 

bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel 

gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en dringt er op aan dat dit verdrag zo 

snel mogelijk wordt geratificeerd; ziet reikhalzend uit naar de uitspraak van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie in deze zaak; 

12. dringt aan op gerichte en degelijk onderbouwde hervormingen ter verruiming van de 

grensoverschrijdende toegang tot online inhoud die legaal verkrijgbaar of verkregen is, 

maar waarschuwt voor onderscheidsloos bevorderen van verplichte pan-Europese licenties 

omdat dit ertoe zou kunnen leiden dat er minder inhoud voor de gebruiker verkrijgbaar 

wordt gesteld; wijst erop dat het territorialiteitsbeginsel een essentieel element is in het 

auteursrechtstelsel gezien het belang van territoriale licenties in de EU; dringt erop aan dat 

een einde wordt gemaakt aan onterechte geo-blocking door voorrang te geven aan 

grensoverschrijdende portabiliteit van legaal verkregen of verkrijgbare inhoud als eerste 

stap naar grotere rechtszekerheid, en voor invoering van nieuwe commerciële modellen 

voor flexibele en innovatieve licentieregelingen; merkt op dat zulke modellen voordeel 

voor de consument moeten opleveren met het oog op behoud van linguïstische en 

culturele diversiteit, zonder aantasting van het territorialiteitsbeginsel of de 

contractsvrijheid; 

13. verwelkomt het streven van de Commissie naar intensivering van onderzoek en innovatie 

door betere mogelijkheden voor grensoverschrijdend gebruik van auteursrechtelijk 

beschermd materiaal; beschouwt dit streven als cruciaal voor een ruimere 

toegankelijkheid van kennis en online onderwijs, en voor verbetering van de mondiale 

concurrentiepositie van onderwijsinstellingen in de EU; 

14. beklemtoont in dit verband het belang van toegang tot informatie en inhoud die tot het 

publieke domein behoren; onderstreept dat inhoud die in de ene lidstaat tot het publieke 

domein behoort, ook in alle andere lidstaten toegankelijk moet zijn; meent dat de 

openbare inhoud van de EU-instellingen waar mogelijk voor het publieke domein moet 

worden vrijgegeven; 

15. stelt dat bij eventuele wijziging in de richtlijn audiovisuele mediadiensten rekening moet 

worden gehouden met nieuwe manieren om toegang te krijgen tot audiovisuele inhoud, en 

de consistentie bewaard moet blijven met de thans lopende hervorming van de wetgeving 

rond het auteursrecht; 

16. meent dat sommige online intermediairs en online platforms inkomen genereren uit 

culturele werken en inhoud zonder dat de scheppers van het werk altijd delen in dit 

inkomen; vraagt de Commissie om zich te bezinnen op welonderbouwde opties om iets te 

doen aan de waardeoverdracht van inhoud naar diensten, waardoor het mogelijk wordt dat 

auteurs, uitvoerende kunstenaars en rechthebbenden eerlijk worden beloond voor gebruik 

van hun werk op het internet zonder dat innovatie wordt afgeremd; 

17 wijst erop dat het snelle tempo van de technologische ontwikkelingen op de digitale markt 

vraagt om een technologisch neutraal kader voor het auteursrecht; 

18. dringt er bij de Commissie op aan dat de Europese strategie voor een digitale interne 

markt wordt ontwikkeld in samenwerking met de landen die vooroplopen met goede 
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digitaliseringspraktijken, zodat zij gemakkelijk technologische innovaties van andere 

landen buiten de EU kunnen overnemen, met name waar het gaat om intellectuele 

eigendom, waarbij zij tevens de interoperabiliteit bevorderen en de groei- en 

expansiekansen van Europese bedrijven op internationaal niveau vergroten; 

19. vraagt de distributeurs om alle beschikbare informatie te publiceren rond de 

technologische maatregelen die nodig zijn voor interoperabiliteit van hun inhoud; 

20. moedigt de Commissie aan in haar streven naar interoperabiliteit tussen digitale 

componenten en wijst met nadruk op het belang van standaardisering die te realiseren valt 

door middel van zowel standaard-essentiële octrooien (SEP's) als open licentiemodellen; 

verwelkomt de pogingen van de Commissie tot ontwikkeling van een evenwichtig kader 

voor de onderhandelingen tussen de rechthebbenden en de uitvoerders van SEP's, zodat 

eerlijke licentievoorwaarden gewaarborgd zijn. vraagt de Commissie om zich de uitspraak 

van het HvJ EU voor ogen te houden in zaak C-170/13 (Huawei v. ZTE), waarin een 

zodanig evenwicht gevonden wordt tussen de SEP-houder en de standaardisatieorganisatie 

dat van octrooi-inbreuk geen sprake is en er daadwerkelijk eerlijke, redelijke en niet-

discriminerende licentievoorwaarden kunnen worden overeengekomen; 

21. juicht het actieplan toe van de Commissie voor modernisering van de handhaving van 

intellectuele eigendomsrechten online, met het oog op inbreuken op commerciële schaal; 

herinnert eraan hoe belangrijk het is in het digitale tijdperk dat auteurs- en aanverwante 

rechten worden gerespecteerd; vindt versterking van het auteursrecht zoals geregeld in 

richtlijn 2004/48/EG in alle lidstaten uiterst belangrijk en meent dat auteursrecht en 

aanverwante rechten slechts zo effectief kunnen zijn als de handhavingsmaatregelen die 

voor de bescherming van die rechten worden uitgevaardigd; wijst erop dat de EU te 

maken heeft met een beduidend aantal IER-inbreuken en dat de douane volgens gegevens 

van de Commissie in 2014 meer dan 95 000 aanhoudingen heeft verricht, waarbij de 

waarde van de 35,5 miljoen in beslag genomen artikelen naar schatting meer dan 600 

miljoen euro bedraagt1; wijst met nadruk op de rol van het Europees 

Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten dat betrouwbare 

gegevens moet aanleveren en objectieve analyses van de effecten van inbreuken voor 

economische actoren; dringt daarom aan op een effectieve, duurzame, proportionele en 

gemoderniseerde aanpak van de handhaving, invulling en bescherming van intellectuele 

eigendomsrechten online, met name met het oog op inbreuken op commerciële schaal; 

merkt op dat auteursrechtelijk inbreuken soms ook zijn toe te schrijven aan de 

omstandigheid feit dat gewenste en legaal verkrijgbare inhoud moeilijk te vinden is; dringt 

er daarom op aan een ruimer aanbod van legale en gebruikersvriendelijke 

toegangsmogelijkheden te ontwikkelen en onder het publiek bekend te maken; 

22. is ingenomen met de follow-the-moneybenadering en spoort de marktdeelnemers in de 

leveringsketen aan tot gecoördineerde en proportionele actie om zich teweer te stellen 

tegen inbreuken op commerciële schaal, voortbouwend op de praktijk van vrijwillige 

afspraken; onderstreept dat de Commissie tezamen met de lidstaten moet werken aan 

bewustwording en zorgvuldigheid in de aanleveringsketen, en de uitwisseling van 

informatie en goede praktijken moet aanmoedigen evenals sterkere samenwerking tussen 

openbare en particuliere sector; houdt staande dat eventuele, door deelnemers in de 

                                                 
1 Zie het verslag "EU customs enforcement of intellectual property rights – Results at the EU border 2014", DG 

TAXUD, 2015. 
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aanleveringsketen te nemen maatregelen tegen grootschalige inbreuken gerechtvaardigd 

moeten zijn, gecoördineerd en proportioneel, en de mogelijkheid moeten omvatten van 

effectieve en gebruikersvriendelijke rechtsmiddelen ten behoeve van benadeelde partijen; 

onderstreept dat het belangrijk is de consumenten bewust te maken van de gevolgen die 

voortvloeien uit de schending van het auteursrecht en de naburige rechten; 

23. gelooft dat er door de Commissie discussies moeten worden gestart en onderbouwde 

analyses uitgevoerd om uit te maken of alle deelnemers in de waardeketen, waaronder ook 

online-intermediairs, online platforms, inhoud- en dienstenaanbieders, en ook offline-

intermediairs zoals wederverkopers en detaillisten, redelijke en adequate maatregelen 

moeten nemen tegen illegale inhoud, namaak en auteursrechtelijke inbreuken op 

commerciële schaal, met behoud van het recht van de eindgebruiker op toegang op en 

verspreiding van informatie of gebruik van toepassingen en diensten van zijn keuze; 

onderstreept dat er moet worden nagedacht over een duidelijker rol van intermediairs, met 

name waar het gaat om bestrijding van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, aan 

de hand van een grondige, gerichte en welonderbouwde analyse en rekening houdende 

met alle desbetreffende openbare raadplegingen door de Commissie; onderstreept dat 

internet-serviceproviders en online-intermediairs zich in ieder geval aan strikt omschreven 

verplichtingen hebben te houden en niet op de stoel van de rechter mogen gaan zitten, om 

privatisering van de rechtshandhaving te voorkomen; dringt er bij de Commissie op aan, 

evaluatieonderzoek te doen naar de effectiviteit van blokkering op last van de rechter en 

van regelingen voor melding en verwijdering; 

24. erkent de rol van de aanbieders van inhoud bij de ontwikkeling en verspreiding van 

werken, ook op internet, evenals het feit dat de groei van online platforms te danken is aan 

de vraag onder de consumenten; erkent dat de bestaande aansprakelijkheidsregels voor 

intermediairs de groei van online platforms mogelijk hebben gemaakt en waarschuwt dat 

het scheppen van nieuwe rechtsonzekerheid op dit terrein een negatief effect kan hebben 

op de economische groei; constateert dat sommige internet-intermediairs met hun 

machtspositie steeds meer invloed en mogelijk een negatieve uitwerking uitoefenen op het 

creatieve vermogen en de eerlijke beloning van auteurs en op de uitbouw van de door 

andere distributeurs van werken aangeboden diensten; 

25. brengt de suggestie dat het verwachte wetgevingsvoorstel over online platforms moet 

uitgaan van de belangen van de consumenten, de creatieve scheppers, en de digitale 

arbeidskrachten, met name de bescherming van kwetsbaren; 

26. onderstreept dat het voor een zinvolle handhaving van auteursrecht nodig is dat het 

publiek gemakkelijk toegang krijgt tot volledige informatie omtrent de identiteit van de 

rechthebbenden en waar relevant, de duur van hun wettelijke bescherming; 

27. herinnert eraan dat aanbieders van onlinediensten ingevolge artikel 5 van Richtlijn 

2000/31/EG gehouden zijn hun identiteit duidelijk te vermelden en dat naleving van deze 

vereiste van groot belang is voor het vertrouwen van de consument in elektronische 

handel; 

28. neemt kennis van het voornemen van de Commissie om het voorstel voor een 

gemeenschappelijk Europees kooprecht in te trekken en herinnert in dit verband aan het 

standpunt in eerste lezing van het Parlement van 26 februari 2014; houdt eraan vast dat er 

zo veel mogelijk onderzoeksmateriaal moet worden verzameld en geanalyseerd en met 
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belanghebbende partijen moet worden overlegd voordat voor een bepaalde aanpak wordt 

gekozen, met name ten aanzien van het effect dat dit zou hebben op de huidige 

bescherming die de consument uit hoofde van nationale wetgeving geniet, speciaal waar 

het gaat om rechtsmiddelen in geval van niet-naleving van een online 

verkoopovereenkomst voor materiële goederen of digitale inhoud en rechtszekerheid 

omtrent de toepasselijkheid van de Rome I verordening; 

29. meent dat contractuele bedingen voor digitale content op beginselen moeten zijn 

gebaseerd om technologisch neutraal en toekomstbestendig te kunnen zijn; benadrukt 

voorts, met het oog op nog komende commissievoorstellen op dit gebied, hoe belangrijk 

het is dat inconsistentie en overlapping met bestaande wetgeving worden voorkomen, 

evenals het risico dat er op den duur een ongewenste juridische scheidslijn ontstaat tussen 

online- en offline-contracten en de verschillende distributiekanalen, ook met het REFIT 

consumentenacquis in gedachten; 

30. is van mening dat het gewijzigde voorstel van de Commissie ook duidelijkheid moet 

brengen omtrent de vraag hoe de bestaande regels, waaronder ook die van de 

dienstenrichtlijn, in een digitale omgeving moeten worden toegepast bij online verkoop 

over de grens heen, om iets te kunnen doen aan oneerlijke online prijsdiscriminatie op 

grond van nationaliteit of locatie; 

31. moedigt de Commissie aan het beschermingsniveau te analyseren dat de materiële 

Europese consumentenbeschermingswetgeving biedt binnen de zgn. "deeleconomie" 

alsmede de eventuele onevenwichtigheden in overeenkomsten tussen particuliere klanten 

(C2C), die door het gestaag toenemende gebruik van diensten van deeleconomie-

platforms in de hand worden gewerkt;  

32. onderstreept dat de processen voor bedrijven die zich willen vestigen en online in alle 

lidstaten actief worden, moeten worden verbeterd, gestroomlijnd en gedigitaliseerd, en 

vraagt de Commissie om dit in haar interne marktstrategie nader in overweging te nemen; 

33. vraagt de Commissie bijzondere aandacht te schenken aan zaken die consumenten en 

bedrijven beletten te profiteren van het volledige gamma producten en diensten op de 

eengemaakte markt (digitale diensten of diensten die via digitale kanalen worden 

aangeboden in de EU) en naar belemmeringen voor ondernemingen om te starten, uit te 

breiden, grensoverschrijdend actief te zijn en te innoveren; 

34. vraagt de lidstaten om gemeenschappelijke normen en goede praktijken te hanteren ten 

aanzien van digitaal bestuur, met bijzondere aandacht op rechterlijke instanties en 

plaatselijke overheden; 

35. onderstreept dat digitale ontwikkelingen ook mogelijkheden bieden voor een zinvolle 

verandering in het overheidsbestuur, door inrichting van een veel effectievere, 

eenvoudiger en gebruiksvriendelijke e-overheid; acht het in dit verband heel belangrijk dat 

burgers en bedrijven over aaneengeschakelde handelsregisters kunnen beschikken; 

36. is voorstander van een in de loop van 2016 op te richten EU-wijd platform voor 

geschillenbeslechting, ten behoeve van de consumentenbescherming; benadrukt dat 

consumentenrechten zonder doeltreffende wetgeving en toegang tot rechtsinstrumenten 

niet kunnen worden gewaarborgd; stelt dat de e-commercie ook tot bloei kan komen als de 
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consument online kan winkelen onder vergelijkbare, overal in de EU geldende 

voorwaarden; 

37. onderstreept dat online-veiligheid een eerste voorwaarde is voor een digitale interne 

markt, en acht het om deze reden nodig dat de beveiliging van netwerk en informatie op 

deze snel groeiende markt wordt gewaarborgd; verwelkomt dan ook het initiatief van de 

Commissie voor een publiek-privaat partnerschap voor cyberveiligheid op het gebied van 

technologieën en oplossingen voor online netwerkbeveiliging. 

38. dringt aan op een doelmatiger rechtskader voor EU- financiering van ITC-training 

waardoor de EU aan concurrentiekracht kan winnen; 

39. wijst erop dat de technologische kloof die binnen de EU bestaat, moet worden aangepakt 

door middel van het rechtskader voor het digitale binnenmarktbeleid; benadrukt dat een 

proactieve aanpak nodig is om de kloof tussen regio's, platteland en agglomeraties en 

tussen de generaties, te overbruggen; 

40. wijst erop dat ondersteuning van een gedegen rechtskader voor beleid ten behoeve van de 

digitale interne markt rechtstreekse steun vergt voor ontwikkeling en innovatie bij EU-

ondernemingen; benadrukt daarom dat kmo's moeten worden aangemoedigd tot gebruik 

van digitale technologie en tot ontwikkeling van ITC-vaardigheden en -diensten; 

41. wijst erop dat digitale innovatie groei in de hand werkt en dat een gedegen rechtskader 

voor beleid ten behoeve van de digitale markt het ondernemerschap moet stimuleren; 

onderstreept dat er stimuleringsprogramma's voor jonge vernieuwers moeten worden 

opgezet zodat het potentieel onder jonge Europeanen kan worden benut. 
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