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PASIŪLYMAI 

Teisės reikalų komitetas ragina pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį atsakingus 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą bei Kultūros ir švietimo komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos pramonė (KKP) veikia nuolat besikeičiančioje aplinkoje, 

kuriai itin didelį poveikį daro skaitmeninių informacinių ir ryšių technologijų vystymas ir 

naudojimas visame pasaulyje; 

2. dar kartą pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos pramonė yra pagrįsta individualiu 

kūrybingumu, kultūrinėmis vertybėmis, įgūdžiais bei talentu, visa tai skatina ir turi 

potencialą intelektinės nuosavybės vertės pagrindu kurti gerovę bei darbo vietas; 

3. pažymi, jog atsižvelgiant į tai, kad KKP apyvarta siekia 535,9 mlrd. eurų ir ji sukuria 

7,1 mln. darbo vietų, KKP itin svarbi Europos ekonomikos stabilumo ir ilgalaikio 

konkurencingumo požiūriu; 

4. pažymi, kad KKP užtikrina ne tik Europos Sąjungos kultūrų įvairovę, bet ir žiniasklaidos 

pliuralizmą ir ekonomikos gyvybingumą; 

5. pažymi, kad KKP yra strategiškai svarbi ES ekonominės plėtros ir kokybiškų darbo vietų 

kūrimo požiūriu; 

6. pabrėžia, kad teisiškai apibrėžiant kultūros ir kūrybos pramonės sąvoką visoje Europoje, 

reikia atsižvelgti į naujas kultūrines ir kūrybines tendencijas šiandieninėje visuomenėje ir 

nuolatinius pokyčius ir galimybes, kurias gali ir toliau teikti skaitmeninės technologijos, ir 

kad bet kokia tokia apibrėžtis turėtų būti susijusi su kūriniais, įskaitant prekes ir paslaugas, 

kurie yra meninių, kultūrinių ir kūrybinių procesų rezultatas ir kuriems taikoma 

intelektinės nuosavybės teisių apsauga, neapribojant procesų, kuriais šie darbai kuriami ar 

gaminami; 

7. todėl mano, kad teisių turėtojams reikia suteikti apsaugą pagal autorių teisių ir intelektinės 

nuosavybės teisinę sistemą taip, kad būtų pripažįstamos vertybės ir skatinamos naujovės, 

kūrybiškumas, investicijos ir turinio kūrimas, ji taip pat turėtų būti pritaikyta technologijų 

plėtrai ir būsimoms skaitmeninėms platformoms; 

8. pabrėžia, kad ES neturėtų žvelgti į kultūrą vien iš vidaus rinkos, konkurencingumo ar 

prekybos politikos perspektyvos, bet ji turėtų tapti Europos bendradarbiavimo ir 

vystymosi politikos dalimi, atsižvelgiant į tam tikras ES kultūrinio spektro ypatybes; 

ragina Komisiją stiprinti kultūros sektoriaus, mokymų ir KKP sąsajas, apsvarstyti 

galimybę nustatyti Europos teisės sistemą, kaip plėtoti pameistrystę kultūros ir kūrybos 

sektoriuose visose ES valstybėse narėse ir kuo geriau išnaudoti MVĮ potencialą kultūros ir 

kūrybos sektoriuose; 

9. mano, kad skaitmeninė aplinka siūlo naujų galimybių kurti ir gaminti kultūros ir kūrybos 

darbus, taip pat juos platinti, jais naudotis ir su jais susipažinti plačiajai visuomenei, 

nepriklausomai nuo fizinių bei geografinių kliūčių, kartais mažesnėmis išlaidomis ir esant 

mažesnėms kliūtims patekti; vis dėlto pažymi, kad vis labiau susietas ir suskaitmenintas 

forumas, autoriai ir kūrėjai, turintys ribotų išteklių, veikdami didesnėje konkurencinėje 



 

PE587.490v02-00 4/6 AD\1103214LT.doc 

LT 

erdvėje, galėtų turėti finansinių trūkumų; 

10. mano, kad skaitmeninės technologijos taip pat atvėrė galimybes atsirasti įvairaus pobūdžio 

meno kūriniams ir praktikai, kurių svarbią kūrimo proceso dalį sudaro tos skaitmeninės 

technologijos; 

11. atsižvelgdamas į tai primena, kad KKP visų pirma sudaro daugybė labai mažų, mažų ir 

vidutinių įmonių ir laisvai samdomų darbuotojų, kurie turi ribotą prieigą prie 

infrastruktūros, išteklių ir finansavimo ir neturi gerų derybinių pozicijų naujųjų 

skaitmeninių pardavėjų ir kitų rinkoje dominuojančių tarpininkų atžvilgiu, ypač jei 

menininkai ir kūrėjai neatstovauja vyraujančiai kultūrinei ir kalbinei krypčiai; 

atsižvelgdamas į tai, pabrėžia būtinybę sukurti suderintą teisinę sistemą, pagal kurią būtų 

atsižvelgiama į šio sektoriaus ypatumus ir numatyti tinkami teisiniai šios problemos 

sprendimo būdai, kad kūrėjai įgytų daugiau derybinių pozicijų; 

12. pabrėžia, kad dėl nuolatinių skaitmeninių inovacijų kultūros ir kūrybos pramonė yra 

priversta permąstyti ir performuoti savo verslo modelius; išreiškia susirūpinimą, kad 

daugelyje verslo modelių ekonominė turinio vertė, kuri turi būti iš naujo apibrėžta, yra 

įvairiose vertės grandinės dalyse, bet ji gali būti perkelta arčiau vertės grandinės pabaigos, 

taip padarant sistemą, per kurią kūrybinė visuomenė gauna naudą iš turinio, įskaitant 

sąžiningą atlyginimą autoriams ir kūrėjams, sudėtingesnę; taip pat pažymi, kad kūrybiška 

visuomenė patiria nuostolių ir dėl autorių teisių pažeidimų, pvz., piratavimo, sunkumų, 

kurie kyla dėl nuolat kintančios internetinės aplinkos, ir problemų, su kuriomis susiduria 

veikiantys verslo modeliai; 

13. pabrėžia naujos skaitmeninės aplinkos svarbą kultūros ir kūrybos pramonės raidai, nes ji 

suteikia didesnį matomumą kūrėjams ir sudaro jiems sąlygas palaikyti nuolatinį ryšį su 

publika ir vartotojais; todėl mano, kad teisinė sistema, kuri apibrėžtų kultūros ir kūrybos 

pramonės skaitmeninimą, turėtų būti kuriama tik po plačių konsultacijų su visais vertės 

grandinės veikėjais; 

14. mano, kad skaitmeninės platformos yra priemonė suteikti platesnę prieigą prie kultūros ir 

kūrybos darbų ir kad reikia apsvarstyti, kaip šis procesas galėtų vykti užtikrinant didesnį 

teisinį tikrumą ir pagarbą teisių subjektams; 

15. ragina Komisiją spręsti vertės perdavimo problemą atsižvelgiant į vykstančiais diskusijas 

dėl autorių teisių; 

16. ragina Komisiją, atsižvelgiant į ES politiką, įskaitant mokesčių politiką, parengti Europos 

skaitmeninio amžiaus kultūros strategiją; 

17. ragina Komisiją, atsižvelgiant į įvairiais teises, kurioms kyla pavojus, veiksmingai 

reaguoti į neteisėto skaitmeninio turinio judėjimą, be kita ko, skatinant didesnį valstybių 

narių institucijų ir pramonės bendradarbiavimą ir sudarant palankesnes sąlygas rastis 

patraukliai teisėtai pasiūlai, kuri būtų plataus spektro ir prieinama tarpvalstybiniu mastu, 

bei laikytis teritoriškumo principo; be to, ragina Komisiją išnagrinėti įvairias galimybes 

susitelkiant į autorines sutartis, kad autoriai ir kūrėjai gautų sąžiningesnį atlyginimą taip 

mokant už jų kūrybą ir inovacijas ir kartu skatinant skaidrumą autorių teisių apsaugos 

vertės grandinėse skaitmeninėje aplinkoje, taip pat apsaugant nacionalinius kultūrinius ir 

kalbinius ypatumus bei skatinant ekonominę ir mokslinių tyrimų veiklą; šiuo požiūriu 
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ragina Komisiją toliau nustatyti veiksmingus kovos su autorių teisių pažeidimais ir 

sąmoningumo ugdymo šioje srityje mechanizmus; 

18. primena Komisijos pradėtų viešųjų konsultacijų dėl platformų ir interneto tarpininkų 

reglamentavimo aplinkos rezultatus; pabrėžia, kad dalyviai pripažįsta interneto platformų 

naudą, nes jos padaro kūrybinį turinį prieinamesnį, o komunikaciją – lengvesnę, ir kartu 

keltą klausimą dėl šio proceso skaidrumo ir teisinio tikrumo trūkumo autorių teisių 

laikymosi požiūriu. 

19. mano, kad siekiant užtikrinti, kad kūrėjai gautų sąžiningą darbo užmokestį, itin svarbu 

užtikrinti tinkamą ir veiksmingą autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą. 
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