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JAVASLATOK 

A Jogi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot és a Kulturális és 

Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 

foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy a kulturális és kreatív ágazatok (KKI-k) folyamatosan változó 

környezetben működnek, amelyet a digitális információs és kommunikációs technológiák 

globális szintű fejlődése és használata dominál; 

2. megismétli, hogy a kulturális és kreatív ágazatok az egyéni kreativitáson, a kulturális 

értékeken, a készségeken és a tehetségen alapulnak, azokat előmozdítják, és a szellemi 

tulajdonon alapuló értékteremtés útján képesek vagyont és munkahelyeket teremteni; 

3. rámutat arra, hogy a kulturális és kreatív ágazatok 535,9 milliárd eurós forgalmat 

bonyolítanak és 7,1 millió munkahelyet teremtenek, így az európai gazdaság stabilitása és 

hosszú távú versenyképessége szempontjából alapvető fontosságúak; 

4. rámutat, hogy a kulturális és kreatív ágazatok nem csak a kulturális sokszínűség, hanem a 

médiapluralizmus és az Európai Unió gazdasági vitalitásának forrásai is; 

5. megjegyzi, hogy a kulturális és kreatív ágazatok stratégiai fontosságúak az EU gazdasági 

fejlődése és a minőségi munkahelyteremtés szempontjából; 

6. hangsúlyozza, hogy a kulturális és kreatív ágazatok fogalmának Európa-szerte történő jogi 

meghatározásakor figyelembe kell venni a mai társadalomra jellemző új kulturális és 

kreatív tendenciákat, az új digitális technológiák velejárójaként felmerülő új lehetőségeket 

és változásokat, valamint azt, hogy a meghatározás olyan művekre – köztük javakra és 

szolgáltatásokra – vonatkozik, amelyek művészeti, kulturális és kreatív folyamatok 

eredményeként születnek, és amelyek a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme alá 

tartozhatnak, ám ugyanakkor nem szabad korlátozni azt a folyamatot, amelynek révén 

ezek az alkotások létrejönnek; 

7. ezért úgy véli, hogy a szerzői jogi és szellemi tulajdonjogi keretben a jogtulajdonosok 

védelmét úgy kell biztosítani, hogy az elismerje, értékelje és ösztönzőleg hasson az 

innovációra, a kreativitásra, a beruházásra és a tartalomlétrehozásra, ugyanakkor 

alkalmazkodni tudjon a technológiai fejlődéshez és a jövő digitális platformjaihoz; 

8. hangsúlyozza, hogy a kultúrát az EU-nak nem csak a belső piac – azaz a verseny, illetve a 

kereskedelempolitika – szemszögéből kellene kezelnie, hanem annak – az Unió kulturális 

életének egyedi sajátosságaira figyelemmel – az európai együttműködési és fejlesztési 

politika részévé kell válnia; felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a kultúra, a képzés 

és a kulturális és kreatív ágazatok közötti kapcsolatot, hogy határozza meg az uniós 

tagállamokban folyó gyakornoki képzés helyes gyakorlatainak uniós jogi keretét, valamint 

hogy maximálisan aknázza ki a kkv-k a kulturális és kreatív ágazatokban betöltött 

potenciális szerepét; 

9. úgy véli, hogy a digitális környezet új lehetőségeket kínál a kulturális és kreatív művek 

megalkotására és létrehozására, valamint a fizikai és földrajzi korlátoktól független, a 

szélesebb közönség körében alacsonyabb költségek és alacsonyabb belépési korlátok 



 

PE587.490v02-00 4/6 AD\1103214HU.docx 

HU 

mellett történő terjesztésére és népszerűsítésére; megjegyzi azonban, hogy egy egyre 

jobban összekapcsolódó, digitalizált fórum – egy kiélezettebb versenyhelyzetben –

megnövekedett pénzügyi terhet róhat a korlátozott erőforrásokkal rendelkező szerzőkre és 

alkotókra; 

10. úgy véli, hogy a digitális technológia lehetőségeket nyitott meg a különböző típusú 

művészeti tevékenységek és gyakorlatok előtt, és hogy ezért a digitális technológia 

alapvető elemét képezi a kreatív folyamatoknak; 

11. ebben az összefüggésben emlékeztet arra, hogy a KKI-kban túlnyomórészt mikro-, kis- és 

középvállalkozások és szabadfoglalkozásúak tevékenykednek, amelyek csak korlátozott 

mértékben férnek hozzá az infrastruktúrákhoz, az erőforrásokhoz és a finanszírozáshoz, és 

amelyek az internetes áruházakkal és a piacon domináns szerepet betöltő egyéb 

viszonteladókkal szemben csekély tárgyalóerővel rendelkeznek, ami különösen jellemző a 

nem fő kulturális és nyelvi irányvonalhoz tartozó művészekre és alkotókra; szorgalmazza 

e tekintetben egy kiegyensúlyozott jogi keret kidolgozását, amely tükrözi az ágazat sajátos 

jellemzőit, és megfelelő jogorvoslati megoldást kínál arra, hogy az alkotók jobb 

alkupozícióba kerülhessenek; 

12. hangsúlyozza, hogy a folyamatos digitális innováció az elé a kihívás elé állítja a kulturális 

és kreatív ágazatokat, hogy újra kell gondolniuk és át kell tervezniük üzleti modelljeiket; 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a legtöbb jelenlegi üzleti modellben a tartalmak – 

újbóli meghatározásra szoruló – gazdasági értéke az értéklánc több pontján, vagy annak 

végén realizálódik, megbonyolítva ezáltal azt a rendszert, amelynek révén a kreatív 

közösség a tartalmakból profitál, és amelynek révén a művészek és szerzők méltányos 

díjazáshoz juthatnak; rámutat ugyanakkor, hogy a kreatív közösség az illegális 

letöltésekből, illetve az abból adódó nyereségkiesést is elszenvedi, hogy az online 

környezet folyamatosan változik és a meglévő üzleti modelleket állandóan változtatni 

kell; 

13. hangsúlyozza, hogy az új digitális környezet fontos szerepet játszik a kulturális és kreatív 

ágazatokban, amennyiben ismertebbé teszi az alkotókat, és folyamatos kapcsolatot biztosít 

számukra a közönséggel és a fogyasztókkal; úgy véli ezért, hogy a kulturális és kreatív 

ágazatok digitalizációjára vonatkozó jogi keretet az értékteremtési láncban részt vevő 

valamennyi érintett felet bevonó, széles körű konzultációt követően kell kidolgozni; 

14. úgy véli, hogy a digitális platformok szélesebb körű hozzáférést biztosítanak a kulturális 

és kreatív alkotásokhoz, és hogy át kell gondolni, hogy a folyamat jogbiztonságát hogyan 

lehet fokozni, illetve hogy a jogtulajdonosok érdekeit hogyan lehet védeni; 

15. felszólítja a Bizottságot, hogy a folyamatban lévő szerzői jogi vita keretében foglalkozzon 

az értékátadás kérdésével is; 

16. felhívja a Bizottságot, hogy valamennyi uniós politikával, köztük az adópolitikával 

összhangban dolgozzon ki uniós kulturális stratégiát a digitális korszakra; 

17. felszólítja a Bizottságot, hogy a különböző jogosultságok arányos figyelembevétele 

mellett – többek között a tagállami hatóságok és az ágazat közötti fokozott együttműködés 

előmozdításával – hatékonyan lépjen fel a digitális tartalmak jogellenes terjesztésével 

szemben, ugyanakkor – a területiség elvét tiszteletben tartva – könnyítse meg a nagy 



 

AD\1103214HU.docx 5/6 PE587.490v02-00 

 HU 

katalógussal és határokon átnyúló szolgáltatási lehetőséggel rendelkező, vonzó legális 

kínálat széles körű terjedését; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy a szerzők és alkotók 

tisztességes díjazásának javítása, és ezáltal kreativitásuk és az innováció elismerése 

érdekében vegye fontolóra a megoldási lehetőségeket, különös hangsúlyt fektetve a 

szerzői jogokkal kapcsolatos szerződésekre, előmozdítva a szerzői jogi értéklánc 

átláthatóságát a digitális környezetben, megőrizve a nemzeti kulturális és nyelvi 

sajátosságokat, valamint serkentve a gazdaságot és a kutatást; e tekintetben felhívja a 

Bizottságot, hogy folytassa a szerzői jogok megsértése elleni fellépéshez szükséges 

hatékony mechanizmusok azonosítását, és hogy a területen növelje a tudatosságot; 

18. emlékeztet az online platformok és közvetítők szabályozási kerete kapcsán a Bizottság 

által kezdeményezett nyilvános konzultáció kimenetelére; kiemeli, hogy a résztvevők 

tudatában vannak az online platformok által a hozzáférhetőség és kommunikáció 

megkönnyítése terén kínált előnyöknek, ugyanakkor megkérdőjelezik, hogy a folyamat 

eléggé átlátható-e és jogi szempontból megbízható-e a szerzői jogok tiszteletben tartását 

illetően; 

19. úgy véli, hogy a szerzői és szomszédos jogok megfelelő és hatékony védelme 

elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az alkotók méltányos díjazásban 

részesüljenek. 
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