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WSKAZÓWKI 

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji 

Kultury i Edukacji, jako komisji współodpowiedzialnych na mocy art. 55 Regulaminu, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że sektor kultury i sektor kreatywny działają w nieustannie zmieniającym się 

środowisku zdominowanym przez rozwój i wykorzystywanie cyfrowych technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych na skalę światową; 

2. przypomina, że sektor kultury i sektor kreatywny opierają się na indywidualnej 

kreatywności, wartościach kulturowych oraz umiejętnościach i talentach, które mają 

potencjał w zakresie tworzenia dobrobytu i miejsc pracy przez generowanie zysków z 

praw własności intelektualnej, oraz propagują je; 

3. podkreśla, że sektor kultury i sektor kreatywny, których obroty sięgają 535,9 mld EUR 

oraz które zapewniają 7,1 mln miejsc pracy, są niezbędne dla długoterminowej stabilności 

i konkurencyjności gospodarki europejskiej; 

4. podkreśla, że sektor kultury i sektor kreatywny stanowią gwarancję różnorodności 

kulturowej, ale także pluralizmu mediów i żywotności gospodarki Unii Europejskiej; 

5. przypomina, że sektor kultury i sektor kreatywny stanowią strategiczne sektory dla 

rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w Unii; 

6. podkreśla, że formułując definicję prawną sektora kultury i sektora kreatywnego w 

Europie, należy wziąć pod uwagę nowe tendencje kulturalne i kreatywne, jakimi kieruje 

się dzisiejsze społeczeństwo, zmiany stale zachodzące w związku z technologią cyfrową i 

pojawiające się dzięki niej możliwości oraz że każda taka definicja powinna odnosić się 

do dzieł, w tym towarów i usług będących efektem procesów artystycznych, kulturalnych 

lub kreatywnych i podlegających ochronie prawem własności intelektualnej bez 

ograniczania procesów, w toku których powstają lub są tworzone takie dzieła; 

7. uważa zatem, że ochrona podmiotów praw w obrębie ram prawnych dotyczących prawa 

autorskiego i własności intelektualnej jest konieczna oraz powinna ona obejmować 

uznawanie, docenianie i stymulowanie innowacji, kreatywności, inwestycji i tworzenia 

treści, zapewniając jednocześnie możliwość dostosowywania jej do ciągłego rozwoju 

technologicznego i przyszłych platform cyfrowych; 

8. zwraca uwagę, że UE nie powinna rozpatrywać kultury wyłącznie z punktu widzenia 

rynku wewnętrznego i konkurencji bądź polityki handlowej, lecz powinna sprawić, by 

kultura stała się elementem polityki europejskiej w zakresie współpracy i rozwoju z 

uwzględnieniem cech charakterystycznych unijnego sektora kultury; wzywa Komisję, by 

wzmocniła powiązania pomiędzy sektorem kultury, szkoleniami zawodowymi a sektorem 

kreatywnym, rozważyła określenie europejskich ram prawnych dla zapewnienia rozwoju 

praktyk w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w państwach członkowskich UE oraz 

by zmaksymalizowała potencjał MŚP w tych sektorach; 

9. uważa, że otoczenie cyfrowe oferuje nowe możliwości tworzenia i produkowania dzieł o 

charakterze kulturowym i kreatywnym oraz ich rozpowszechniania wśród szerszego grona 
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odbiorców, ich wykorzystywania przez to grono i ich dostępności dla tego grona, 

niezależnie od ograniczeń fizycznych i geograficznych oraz niekiedy po niższych 

kosztach i przy zapewnieniu łatwiejszego dostępu do nich; zwraca jednak uwagę, że w 

coraz większym stopniu połączone i zdigitalizowane forum, a także autorzy i twórcy o 

ograniczonych zasobach mogą znaleźć się w niekorzystnej sytuacji finansowej, gdy 

prowadzą działalność w szerszym obszarze konkurencji; 

10. jest zdania, że technologia cyfrowa przyniosła ze sobą również możliwości stosowania 

różnego rodzajów praktyk artystycznych lub tworzenia dzieł, w przypadku których 

technologia ta jest także podstawowym elementem procesu twórczego; 

11. w tym kontekście przypomina, że w sektorze kultury i sektorze kreatywnym działają w 

przeważającej mierze liczne mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, 

a także osoby wykonujące wolne zawody, dysponujące ograniczonym dostępem do 

infrastruktury, zasobów i finansowania, a także ograniczoną siłą przetargową w 

porównaniu z internetowymi dystrybutorami cyfrowymi oraz innymi pośrednikami 

dominującymi na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem artystów i twórców 

pochodzących z mniej znanych obszarów kulturowych i językowych; w związku z 

powyższym wskazuje na konieczność wypracowania sprawiedliwych ram prawnych, 

które uwzględnią specyfikę sektora oraz zapewnią odpowiednie uregulowania prawne w 

celu umożliwienia twórcom zwiększenia siły przetargowej; 

12. podkreśla, że ciągłe innowacje cyfrowe stanowią wyzwanie dla sektora kultury i sektora 

kreatywnego, ponieważ wymagają zmiany i przekształcenia stosowanych przez nie 

modeli biznesowych; wyraża zaniepokojenie, że w większości obecnych modeli 

biznesowych wartość ekonomiczna treści, którą należy na nowo zdefiniować, pojawia się 

w różnych punktach łańcucha wartości, oraz że może ona być wypierana ku końcowi 

łańcucha wartości, powodując w ten sposób utrudnienia dla systemu, przez który 

środowiska twórcze czerpią korzyści z treści, w tym sprawiedliwe wynagrodzenia dla 

autorów i twórców; zwraca jednocześnie uwagę, że środowiska twórcze są narażone na 

straty wynikające także z naruszeń prawa autorskiego, np. piractwa, a także z trudności 

powstających na skutek ciągle zmieniającego się otoczenia cyfrowego i wyzwań dla 

obecnych modeli biznesowych; 

13. podkreśla, jak duże znaczenie ma nowe środowisko cyfrowe dla rozwoju sektora kultury i 

sektora kreatywnego pod względem większej widoczności twórców i umożliwiania im 

utrzymywania stałego kontaktu z publicznością i konsumentami; uważa zatem, że 

stworzenie wszelkich ram prawnych definiujących digitalizację tych sektorów powinno 

być poprzedzone wszechstronnymi konsultacjami ze wszystkimi podmiotami 

zaangażowanymi w łańcuch wartości; 

14. jest zdania, że platformy cyfrowe to sposób zapewniania szerszego dostępu do dzieł o 

charakterze kulturowym i kreatywnym oraz że należy zastanowić się, w jaki sposób 

proces ten może gwarantować większą pewność prawną i większe poszanowanie 

podmiotów praw; 

15. zwraca się do Komisji o zajęcie się kwestią przekazywania wartości w ramach toczących 

się rozważań dotyczących prawa autorskiego; 

16. zwraca się do Komisji o opracowanie europejskiej strategii na rzecz kultury w erze 
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cyfrowej, która zostałaby włączona do wszystkich dziedzin polityki UE, zwłaszcza do 

polityki podatkowej; 

17. wzywa Komisję, by skutecznie rozwiązała problem rozpowszechniania niedozwolonych 

treści cyfrowych stosownie do ilości zagrożonych praw, między innymi przez zachęcanie 

do lepszej współpracy organów państw członkowskich oraz przedstawicieli branży, a 

także przez ułatwienie pojawiania się atrakcyjnych i obszernych ofert prawnych o 

dostępności transgranicznej, przy jednoczesnym zachowaniu zasady terytorialności; 

wzywa również Komisję do przeanalizowania różnych opcji, zwracając szczególną uwagę 

na umowy dotyczące prawa autorskiego w celu zapewnienia jeszcze bardziej uczciwego 

wynagrodzenia autorom i twórcom i nagrodzenia w ten sposób kreatywności i 

innowacyjności, przy jednoczesnym promowaniu przejrzystości w łańcuchu wartości 

praw autorskich w środowisku cyfrowym, a także do zagwarantowania ochrony specyfiki 

narodowej, kulturowej i językowej oraz do propagowania prowadzenia działalności 

gospodarczej i badawczej; wzywa w związku z tym Komisję do dalszego określania 

skutecznych mechanizmów przeciwdziałania naruszaniu praw autorskich oraz 

zwiększania świadomości opinii publicznej w tym zakresie; 

18. przypomina o wynikach konsultacji społecznych zainicjowanych przez Komisję, które 

dotyczą środowiska regulacyjnego dla platform i pośredników internetowych; podkreśla 

fakt, że uczestnicy tych konsultacji dostrzegają korzyści platform internetowych, jeżeli 

chodzi o ułatwianie dostępu do treści kreatywnych oraz ułatwianie komunikacji, jednak 

zgłaszają oni również zastrzeżenia co do braku przejrzystości i pewności prawnej w tym 

procesie w odniesieniu do przestrzegania prawa autorskiego; 

19. uważa, że odpowiednia i skuteczna ochrona prawa autorskiego i praw pokrewnych jest 

kluczowa dla twórców, aby zapewnić im sprawiedliwe wynagrodzenie. 
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