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IEROSINĀJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 

komiteju un Kultūras un izglītības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

1. uzsver, ka kultūras un radošās nozares (KRN) darbojas pastāvīgi mainīgā vidē, kurā 

dominē digitālo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība un izmantošana 

pasaules mērogā; 

2. atgādina, ka kultūras un radošās nozares ir balstītas uz individuālo jaunradi, kultūras 

vērtībām, prasmēm un talantu un arī veicina tos, un tām ir potenciāls radīt labklājību un 

darbvietas, veidojot vērtību no intelektuāla īpašuma; 

3. norāda, ka ar EUR 535,9 miljardu lielu apgrozījumu un 7,1 miljonu radītām darbvietām 

KRN ir būtiskas Eiropas ekonomikas stabilitātei un ilgtermiņa konkurētspējai; 

4. norāda, ka KRN garantē ne tikai kultūras daudzveidību, bet arī plašsaziņas līdzekļu 

plurālismu un ekonomikas vitalitāti Eiropas Savienībā; 

5. norāda, ka KRN ir stratēģiski svarīgas ekonomikas izaugsmei un kvalitatīvu darbvietu 

radīšanai ES; 

6. uzsver, ka, formulējot “kultūras un radošās nozares” juridisko definīciju visā Eiropā, būtu 

jāņem vērā jaunākās kultūras un radošās tendences mūsdienu sabiedrībā un pašlaik 

notiekošās pārmaiņas un iespējas, ko var turpināt sniegt digitālā tehnoloģija, un ka 

jebkādai šādai definīcijai būtu jāattiecas uz darbiem, tostarp precēm un pakalpojumiem, 

kuri ir mākslas, kultūras vai radošo procesu produkts un kuriem ir tiesības pretendēt uz 

intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, turklāt neierobežojot procesus, ar kuru palīdzību 

šādi darbi tiek radīti vai izgatavoti; 

7. līdz ar to uzskata, ka tiesību turētāju aizsardzība autortiesību un intelektuālā īpašuma 

jomas tiesiskajā regulējumā ir jāveic veidā, ar kuru tiktu atzītas vērtības un sekmētas 

inovācijas, jaunrade, ieguldījumi un satura izstrāde, vienlaikus nodrošinot pielāgojamību 

tehnoloģiju nepārtrauktajai attīstībai un nākotnes digitālajām platformām; 

8. uzsver, ka Eiropas Savienībai kultūra nebūtu jāvērtē tikai no iekšējā tirgus, konkurences 

vai tirdzniecības politikas viedokļa, bet tai būtu jākļūst arī par elementu Eiropas 

sadarbības un attīstības politikā, ņemot vērā ES kultūras spektra specifiskās iezīmes; 

aicina Komisiju stiprināt saikni starp kultūru, apmācību un KRN, apsverot iespēju izveidot 

Eiropas tiesisko regulējumu, lai attīstītu māceklību kultūras un radošajās nozarēs visās ES 

dalībvalstīs, kā arī maksimāli izmantotu MVU potenciālu kultūras un radošajās nozarēs; 

9. uzskata, ka digitālā vide sniedz jaunas iespējas radīt un izgatavot kultūras un radošos 

darbus, kā arī tos izplatīt, izmantot un tiem piekļūt plašākai sabiedrībai, neatkarīgi no 

fiziskiem un ģeogrāfiskiem ierobežojumiem, nereti ar mazākām izmaksām un mazākiem 

šķēršļiem iekļūšanai tirgū; tomēr norāda, ka arvien lielākā mērā savienotā un digitalizētā 

vidē tie autori un mākslinieki, kuru resursi ir ierobežoti, varētu nonākt ekonomiski 

nelabvēlīgākā situācijā, ja viņiem jādarbojas plašākā konkurences teritorijā; 
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10. uzskata, ka digitālās tehnoloģijas ir devušas arī iespēju radīt dažāda veida mākslas darbus 

vai praksi, kuros digitālā tehnoloģija ir arī būtiska radošā procesa sastāvdaļa; 

11. šajā sakarībā atgādina, ka KRN galvenokārt darbojas neskaitāmi daudz mikrouzņēmumu, 

mazo un vidējo uzņēmumu un pašnodarbināto, kuriem ir ierobežota piekļuve 

infrastruktūrām, resursiem un finansējumam un kuriem ir ierobežotas iespējas ietekmēt 

tiešsaistes digitālos uzņēmumus un citus tirgū dominējošus starpniekus, kā tas jo īpaši ir 

gadījumā, ja mākslinieki un autori nāk no marginālām kultūras un valodu grupām; šajā 

sakarībā uzsver nepieciešamību radīt līdzsvarotu tiesisko regulējumu, kurā ņemtas vērā 

nozares īpašās iezīmes un nodrošināti attiecīgi koriģējoši tiesiski risinājumi, lai radošās 

personas varētu labāk aizstāvēt savas intereses; 

12. uzsver, ka nepārtrauktās digitālās inovācijas prasa kultūras un radošajām nozarēm 

pārskatīt un pielāgot savus uzņēmējdarbības modeļus; pauž bažas par to, ka lielākajā daļā 

pašreizējo uzņēmējdarbības modeļu satura ekonomiskā vērtība (kurai būtu nepieciešama 

jauna definīcija) veidojas vērtības ķēdes dažādās vietās, taču tā var tikt novirzīta uz 

vērtības ķēdes beigu posmu, tādējādi radot papildu sarežģītību sistēmā, ar kuras palīdzību 

radošā sabiedrība gūst vērtību no satura, tostarp taisnīgu atlīdzību autoriem un 

izpildītājiem; vienlaikus norāda, ka radošā sabiedrība cieš zaudējumus arī no autortiesību 

pārkāpumiem, piemēram, pirātisma, kā arī no grūtībām, ko rada pastāvīgi mainīgā 

tiešsaistes vide un problēmas pastāvošajiem uzņēmējdarbības modeļiem; 

13. uzsver, cik jaunā digitālā vide ir svarīga kultūras un radošo nozaru attīstībai, sekmējot 

autoru lielāku atpazīstamību un ļaujot tiem būt pastāvīgā kontaktā ar savu auditoriju un 

patērētājiem; tādēļ uzskata, ka jebkāda tiesiskā regulējuma izveidei attiecībā uz kultūras 

un radošo nozaru digitalizāciju būtu jānotiek pēc plašām apspriedēm ar visām vērtības 

ķēdē iesaistītajām personām; 

14. uzskata, ka digitālās platformas ir līdzekļi, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi kultūras un 

radošajiem darbiem, un ka ir jāapsver iespējas, kā šis process varētu notikt ar lielāku 

juridisko noteiktību un tiesību turētāju interesēs; 

15. aicina Komisiju risināt jautājumu par vērtības pārnesi saistībā ar pašreizējām diskusijām 

par autortiesībām; 

16. aicina Komisiju Eiropas stratēģiju kultūrai digitālajā laikmetā izstrādāt saskaņā ar visiem 

ES politikas virzieniem, tostarp ar nodokļu politiku; 

17. aicina Komisiju efektīvi risināt jautājumu par nelikumīga digitālā satura apriti, ņemot vērā 

dažādas iesaistītās tiesības, tostarp veicinot labāku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un 

nozari, kā arī veicinot jaunu pievilcīgu likumīgo piedāvājumu ar bagātīgu saturu un 

pārrobežu pieejamību, vienlaikus ievērojot teritorialitātes principu; turklāt aicina Komisiju 

izpētīt dažādas iespējas, galveno uzmanību pievēršot autortiesību līgumiem, lai uzlabotu 

taisnīgu atlīdzību autoriem un radītājiem, tādējādi atalgojot radošumu un inovāciju, 

vienlaikus sekmējot pārredzamību autortiesību vērtības ķēdē digitālajā vidē, lai aizsargātu 

valstu kultūras un valodas īpatnības un veicinātu saimniecisko darbību un pētniecību; šajā 

sakarībā aicina Komisiju turpināt apzināt efektīvus mehānismus, lai cīnītos pret 

autortiesību pārkāpumiem un uzlabotu sabiedrības izpratni šajā jomā; 

18. atgādina par rezultātiem, ko deva Komisijas uzsāktā sabiedriskā apspriešana par 
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normatīvo vidi platformām un tiešsaistes starpniekiem; uzsver to, ka dalībnieki apzinās 

tiešsaistes platformu priekšrocības, padarot radošo saturu pieejamāku un saziņu vieglāku, 

taču vienlaikus pauž bažas par pārskatāmības un tiesiskās noteiktības trūkumu šajā 

procesā attiecībā uz atbilstību autortiesībām; 

19. uzskata, ka pienācīga un efektīva autortiesību un blakustiesību aizsardzība ir ļoti svarīga, 

lai nodrošinātu, ka autori tiek pienācīgi atalgoti. 
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