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FÖRSLAG 

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 

utskottet för kultur och utbildning att som gemensamt ansvariga utskott enligt artikel 55 i 

arbetsordningen infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet understryker att de kulturella och kreativa näringarna verkar i en 

miljö som hela tiden förändras och som domineras av utvecklingen och användningen 

av digital informations- och kommunikationsteknik i global skala. 

2. Europaparlamentet vidhåller att kulturella och kreativa näringar baseras på och främjar 

individuell kreativitet, kulturellt värde, kompetens och talang med potentialen att skapa 

välstånd och sysselsättning genom att generera värde från immateriella rättigheter. 

3. Europaparlamentet påpekar att de kulturella och kreativa näringarna – som har en 

omsättning på 535,9 miljarder euro och omfattar 7,1 miljoner arbetstillfällen – är 

mycket viktiga för stabiliteten och den långsiktiga konkurrenskraften i den europeiska 

ekonomin. 

4. Europaparlamentet påpekar att de kulturella och kreativa näringarna säkerställer inte 

bara kulturell mångfald, utan också mediemångfald och ekonomisk livskraft i 

Europeiska unionen. 

5. Europaparlamentet konstaterar att de kulturella och kreativa näringarna är strategiskt 

viktiga för den ekonomiska utvecklingen och för skapandet av högkvalitativa 

arbetstillfällen i EU. 

6. Europaparlamentet framhåller att man vid utformningen av den rättsliga definitionen av 

”kulturella och kreativa näringar” runtom i Europa måste ta hänsyn till de nya kulturella 

och kreativa trenderna i samhället av i dag och de löpande förändringar och möjligheter 

som kan fortsätta att uppkomma i samband med den digitala tekniken, och att varje 

sådan definition bör avse verk, däribland varor och tjänster, som är en produkt av 

konstnärliga, kulturella eller kreativa processer och som kan ges ett immaterialrättsligt 

skydd utan att man begränsar de processer varigenom sådana verk skapas eller 

produceras. 

7. Europaparlamentet anser därför att det är nödvändigt att inom ramen för upphovs- och 

immaterialrätten skydda rättsinnehavarna på ett sätt som erkänner, värdesätter och 

stimulerar innovation, kreativitet, investeringar och innehållsproduktion, och samtidigt 

medger anpassningar till den ständigt pågående tekniska utvecklingen och framtida 

digitala plattformar. 

8. Europaparlamentet anser att EU bör betrakta kultur inte bara ur ett inremarknads- eller 

konkurrensperspektiv eller handelspolitiskt perspektiv, utan också som ett inslag i 

Europas samarbets- och utvecklingspolitik, med beaktande av alla särdrag inom 

EU:s kulturella spektrum. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka kopplingen 

mellan den kulturella sektorn, utbildningen och de kulturella och kreativa näringarna, att 

överväga att fastställa ett europeiskt regelverk för en utveckling av lärlingsprogram 

inom de kulturella och kreativa näringarna i EU:s medlemsstater och att maximera 
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potentialen hos de små och medelstora företagen inom de kulturella och kreativa 

sektorerna. 

9. Europaparlamentet anser att den digitala miljön erbjuder nya möjligheter när det gäller 

att skapa och producera kulturella och kreativa verk och distribuera och utnyttja dem 

samt göra dem tillgängliga för en bredare allmänhet, oberoende av fysiska och 

geografiska begränsningar och ibland till lägre kostnader och med lägre inträdeshinder. 

Parlamentet konstaterar emellertid att ett alltmer sammankopplat och digitaliserat forum 

kan öka den ekonomiska pressen på författare och andra upphovsmän med begränsade 

resurser när de sätts in i ett vidare sammanhang där det råder större konkurrens. 

10. Europaparlamentet anser att den digitala tekniken även har gett upphov till möjligheter 

att skapa olika slags konstnärligt arbete eller konstnärlig praxis där den digitala tekniken 

också är ett centralt inslag i den kreativa processen. 

11. Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att de kulturella och kreativa 

näringarna till största delen består av en myriad av mikroföretag, små och medelstora 

företag samt frilansare, med begränsad tillgång till infrastruktur, resurser och 

finansiering och med begränsad förhandlingsposition gentemot de nya digitala 

distributörerna och andra marknadsdominerande mellanhänder, vilket framför allt är 

fallet för konstnärer och upphovsmän som inte hör hemma i de traditionella kultur- och 

språkområdena. Parlamentet anser i detta sammanhang att det finns ett behov att ta fram 

ett balanserat regelverk som avspeglar branschens särdrag och som innehåller de 

lämpliga rättsliga lösningarna för att göra det möjligt för upphovsmännen att förbättra 

sin förhandlingsposition. 

12. Europaparlamentet betonar att fortsatta digitala innovationer utmanar de kulturella och 

kreativa näringarna att tänka i nya banor och lägga om sina affärsmodeller. Parlamentet 

är oroat över att det ekonomiska värdet av innehåll – som måste omdefinieras – i de 

flesta nuvarande affärsmodellerna förekommer i olika delar av värdekedjan men också 

kan förskjutas till slutet av värdekedjan, varigenom komplexiteten ökar i det system 

som gör att innehåll får ett värde för den kreativa sektorn, inbegripet genom rättvis 

ersättning för författare och andra upphovsmän. Parlamentet konstaterar samtidigt att 

den kreativa sektorn också drabbas av förluster till följd av såväl upphovsrättsintrång i 

form av exempelvis piratkopiering som svårigheter med anledning av den ständigt 

föränderliga digitala miljön och därmed sammanhängande utmaningar för de befintliga 

affärsmodellerna. 

13. Europaparlamentet framhåller hur viktig den nya digitala miljön är för utvecklingen av 

de kulturella och kreativa näringarna när det gäller att öka synligheten för 

upphovsmännen och göra det möjligt för dem att stå i ständig kontakt med publiken och 

konsumenterna. Inrättandet av en rättslig ram som fastställer digitaliseringen av de 

kulturella och kreativa näringarna bör därför äga rum efter ett brett samråd med alla 

aktörer i värdekedjan. 

14. Europaparlamentet anser att digitala plattformar är ett sätt att skapa bredare tillgång till 

kulturella och kreativa verk. Vidare anser parlamentet att hänsyn måste tas till hur 

denna process kan fungera med mer rättslig säkerhet och respekt för rättsinnehavarna. 



 

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

 SV 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med frågan om värdeöverföring i 

samband med den pågående upphovsrättsdebatten. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en europeisk kulturstrategi i 

den digitala tidsåldern som står i överensstämmelse med all EU-politik, även 

skattepolitiken. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ändamålsenligt sätt ta itu med 

spridningen av olagligt digitalt innehåll i förhållande till de olika rättigheter som står på 

spel, bl.a. genom att uppmuntra bättre samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter 

och branschen och samtidigt underlätta uppkomsten av attraktiva lagliga erbjudanden 

med en bred katalog och gränsöverskridande tillgänglighet och med samtidig respekt för 

territorialitetsprincipen. Kommissionen uppmanas också att undersöka de olika 

alternativ som finns, med särskild inriktning på avtal med anknytning till upphovsrätt, 

för att i högre grad åstadkomma skälig ersättning för författare och andra upphovsmän 

och därigenom belöna kreativitet och innovation samtidigt som man främjar insyn i den 

upphovsrättsliga värdekedjan i den digitala miljön, skyddar nationella kulturella och 

språkliga särdrag och stimulerar både ekonomisk verksamhet och forskning. 

Kommissionen uppmanas i detta avseende att fortsatt kartlägga ändamålsenliga 

mekanismer för att motverka upphovsrättsintrång och öka allmänhetens medvetenhet på 

detta område. 

18. Europaparlamentet påminner om resultatet av det offentliga samråd som kommissionen 

inlett om ett regelverk för plattformar och mellanhänder på internet. Parlamentet 

påpekar att deltagarna erkänner onlineplattformarnas fördelar när det gäller att göra 

kreativt innehåll mer tillgängligt och underlätta kommunikation. Samtidigt finns det 

också deltagare som ifrågasätter bristen på insyn och rättslig säkerhet i denna process 

när det gäller efterlevnaden av upphovsrätten. 

19. Europaparlamentet anser att ett adekvat och verkningsfullt skydd av upphovsrätten och 

närstående rättigheter är avgörande för att säkerställa att upphovsmännen får skälig 

ersättning. 
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