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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și 

Comisiei pentru educație, ambele competente în fond în temeiul articolului 55 din 

Regulamentul de procedură, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

1. subliniază că industriile culturale și creative (ICC) funcționează într-un mediu aflat în 

evoluție continuă, dominat de dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor digitale ale 

informației și comunicării la scară globală; 

2. reamintește că industriile culturale și creative sunt acele industrii care promovează și se 

bazează pe creativitate individuală, valoare culturală, competențe și talent, cu potențialul 

de a crea bunăstare și locuri de muncă prin generarea de valoare din proprietatea 

intelectuală; 

3. subliniază că ICC, care au o cifră de afaceri de 535,9 miliarde EUR și creează 7,1 

milioane de locuri de muncă, sunt esențiale pentru stabilitatea și competitivitatea pe 

termen lung a economiei europene; 

4. subliniază că ICC nu numai că garantează diversitatea culturală, dar și pluralismul media 

și vitalitatea economică a Uniunii Europene; 

5. reamintește că ICC au o importanță strategică pentru dezvoltarea economică și crearea 

unor locuri de muncă de calitate în UE; 

6. subliniază că formularea unei definiții juridice a „industriilor culturale și creative” în 

Europa ar trebui să ia în considerare noile tendințe culturale și creative existente în 

societatea de azi, precum și modificările și posibilitățile continue pe care le poate oferi 

tehnologia digitală, precum și faptul că orice astfel de definiție ar trebui să se refere la 

opere, inclusiv bunuri și servicii, care sunt un produs al proceselor artistice, culturale sau 

creatoare și care sunt eligibile să beneficieze de protecția drepturilor de autor, fără a 

restricționa procesele prin care sunt create sau produse aceste opere; 

7. consideră, prin urmare, că este necesar ca, în cadrele juridice referitoare la drepturile de 

autor și proprietatea intelectuală, titularii de drepturi să fie protejați într-o manieră care 

recunoaște valorile și stimulează inovarea, creativitatea, investițiile și producerea de 

conținuturi, adaptându-se totodată la continua evoluție tehnologică și la viitoarele 

platforme digitale; 

8. subliniază că UE nu ar trebui să considere cultura doar din perspectiva pieței interne, a 

concurenței sau a politicii comerciale, ci și ca un element al politicii de cooperare și 

dezvoltare al Europei, luând în considerare caracteristicile specifice ale spectrului cultural 

al UE; invită Comisia să consolideze legătura dintre sectorul cultural, formare și ICC, să 

ia în considerare definirea unui cadru juridic pentru dezvoltarea uceniciilor în industriile 

culturale și creative din statele membre ale UE, precum și să valorifice la maximum 

potențialul IMM-urilor în sectoarele culturale și creative; 

9. consideră că mediul digital oferă noi posibilități pentru crearea și producerea de opere 

culturale și creative, precum și pentru distribuirea, exploatarea și punerea la dispoziție a 
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acestora unui public mai larg, independent de constrângerile fizice și geografice, 

câteodată, la costuri mai mici și cu obstacole mai mici la intrare; remarcă totuși că într-un 

forum din ce în ce mai conectat și digitalizat, autorii și creatorii cu resurse limitate ar 

putea fi dezavantajați din punct de vedere financiar atunci când funcționează într-un 

context competitiv mai larg; 

10. consideră că tehnologia digitală a dat naștere, de asemenea, unor posibilități de creare a 

unor tipuri diferite de opere sau practici artistice, pentru care tehnologia digitală este, de 

asemenea, o parte esențială a procesului creativ; 

11. reamintește în acest context că ICC constau în cea mai mare parte dintr-o multitudine de 

microîntreprinderi, de întreprinderi mici și mijlocii și de lucrători independenți, care au un 

acces limitat la infrastructuri, resurse și finanțare și care au o putere de negociere limitată 

față de distribuția digitală online sau alți intermediari dominanți de pe piață, așa cum este 

cazul, în special, al artiștilor și creatorilor care provin din arii culturale și lingvistice mai 

puțin cunoscute; în acest sens, susține necesitatea dezvoltării unui cadru juridic echilibrat, 

care ține seama de particularitățile sectorului și oferă soluții juridice corespunzătoare 

pentru a permite creatorilor să obțină o poziție de negociere mai bună; 

12. subliniază că inovarea digitală continuă obligă industriile culturale și creative să 

regândească și să reformuleze modelele lor de afaceri; își exprimă îngrijorarea cu privire 

la faptul că în majoritatea modelelor de afaceri actuale, valoarea economică a conținutului, 

care trebuie să fie redefinită, apare în diverse puncte ale lanțului valoric, dar acest lucru 

poate fi deplasat spre sfârșitul lanțul valoric, complicând și mai mult sistemul prin care 

comunitatea creativă atrage valoare din conținut, inclusiv o remunerație echitabilă pentru 

autori și creatori; constată, în același timp, că comunitatea creativă se confruntă cu 

pierderi care rezultă, de asemenea, din încălcări ale drepturilor de autor precum pirateria, 

precum și de dificultăți legate de un mediu online aflat în schimbare constantă și de 

provocări cu care se confruntă modelele de afaceri existente; 

13. subliniază importanța noului mediu digital pentru dezvoltarea culturale și creative atunci 

când este vorba de a mări vizibilitatea creatorilor și de a le permite să fie în contact 

permanent cu publicul și consumatorii lor; consideră, prin urmare, că stabilirea oricărui 

cadru juridic care definește digitalizarea industriilor culturale și creative ar trebui să aibă 

loc după o largă consultare a tuturor actorilor implicați în lanțul valoric; 

14. consideră că platformele digitale sunt o modalitate de a furniza accesul mai larg la operele 

culturale și creative și că trebuie avut în vedere modul în care acest proces poate funcționa 

cu mai multă securitate juridică și respect pentru titularii de drepturi; 

15. invită Comisia să abordeze problema transferului de valori în cadrul dezbaterii în curs 

referitoare la drepturile de autor; 

16. invită Comisia să dezvolte o strategie culturală europeană în era digitală, în concordanță 

cu toate politicile UE, inclusiv cu politica fiscală; 

17. invită Comisia să abordeze eficient problema difuzării de conținuturi digitale ilegale, 

proporțional cu diversele drepturi în cauză, printre altele încurajând o mai bună cooperare 

între autoritățile statelor membre și industrie și facilitând apariția unor oferte juridice 

atractive, cu un catalog amplu și disponibilitate transfrontalieră, respectând totodată 
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principiul teritorialității; invită, de asemenea, Comisia să examineze diferitele opțiuni, 

concentrându-se pe contractele privind drepturile de autor, pentru îmbunătățirea 

remunerării echitabile a autorilor și creatorilor, recompensând astfel creativitatea și 

inovarea și promovând totodată transparența în lanțul de valoare al drepturilor de autor în 

mediul digital, pentru protejarea specificităților culturale și lingvistice naționale și pentru 

stimularea activității economice și de cercetare; invită, în acest sens, Comisia să continue 

să identifice mecanisme eficiente de combatere a încălcării drepturilor de autor și de 

sensibilizare a opiniei publice în acest domeniu; 

18. reamintește rezultatele consultării publice inițiate de Comisie cu privire la un mediu de 

reglementare a platformelor și intermediarilor online; subliniază faptul că participanții au 

recunoscut beneficiile platformelor online pentru a face conținutul creativ mai accesibil și 

a facilita comunicarea, dar, în același timp, au ridicat problema lipsei de transparență și a 

securității juridice în acest proces, din perspectiva respectării drepturilor de autor; 

19. consideră că protejarea adecvată și eficientă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe 

este esențială pentru a asigura remunerarea echitabilă a creatorilor. 
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