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Τροπολογία 1
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Amelia Andersdotter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι για να αντιμετωπιστεί ο 
κατακερματισμός της επιγραμμικής 
αγοράς (που χαρακτηρίζεται για 
παράδειγμα από τα τεχνολογικά εμπόδια, 
την πολυπλοκότητα των διαδικασιών 
αδειοδότησης, τις διαφορές στις μεθόδους 
πληρωμής, τις πολιτιστικές και γλωσσικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών 
καθώς και από τις αποκλίσεις σε 
ορισμένους φόρους που επιβάλλονται σε 
αγαθά και υπηρεσίες), χρειάζεται μια 
διαφανής, ευέλικτη και εναρμονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ που θα προάγει 
την ενιαία ψηφιακή αγορά· υπογραμμίζει 
ότι στο σχεδιασμό κάθε προτεινόμενου 
μέτρου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
συρρίκνωση του διοικητικού φόρτου και 
του κόστους των συναλλαγών για την 
αδειοδότηση περιεχομένου·

1. αναγνωρίζει τον κατακερματισμό της 
επιγραμμικής αγοράς (που χαρακτηρίζεται, 
για παράδειγμα, από τα τεχνολογικά 
εμπόδια, την πολυπλοκότητα των 
διαδικασιών αδειοδότησης, τις διαφορές 
στις μεθόδους πληρωμής, την έλλειψη 
διαλειτουργικότητας σε κρίσιμα στοιχεία 
όπως η ηλεκτρονική υπογραφή καθώς και 
από τις αποκλίσεις σε ορισμένους φόρους 
που επιβάλλονται σε αγαθά και 
υπηρεσίες)· πιστεύει ως εκ τούτου ότι 
υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για μια 
διαφανή, ευέλικτη και εναρμονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ που θα προάγει 
την ενιαία ψηφιακή αγορά· υπογραμμίζει 
ότι στο σχεδιασμό κάθε προτεινόμενου 
μέτρου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
συρρίκνωση του διοικητικού φόρτου και 
του κόστους των συναλλαγών για την 
αδειοδότηση περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 2
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι για να αντιμετωπιστεί ο 
κατακερματισμός της επιγραμμικής αγοράς 
(που χαρακτηρίζεται για παράδειγμα από 

1. πιστεύει ότι για να αντιμετωπιστεί ο 
κατακερματισμός της επιγραμμικής αγοράς 
(που χαρακτηρίζεται για παράδειγμα από 
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τα τεχνολογικά εμπόδια, την 
πολυπλοκότητα των διαδικασιών 
αδειοδότησης, τις διαφορές στις μεθόδους 
πληρωμής, τις πολιτιστικές και γλωσσικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών καθώς 
και από τις αποκλίσεις σε ορισμένους 
φόρους που επιβάλλονται σε αγαθά και 
υπηρεσίες), χρειάζεται μια διαφανής, 
ευέλικτη και εναρμονισμένη προσέγγιση 
σε επίπεδο ΕΕ που θα προάγει την ενιαία 
ψηφιακή αγορά· υπογραμμίζει ότι στο 
σχεδιασμό κάθε προτεινόμενου μέτρου 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
συρρίκνωση του διοικητικού φόρτου και 
του κόστους των συναλλαγών για την 
αδειοδότηση περιεχομένου·

τα τεχνολογικά εμπόδια, την 
πολυπλοκότητα των διαδικασιών 
αδειοδότησης, τις διαφορές στις μεθόδους 
πληρωμής, τις πολιτιστικές και γλωσσικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών καθώς 
και από τις αποκλίσεις σε ορισμένους 
φόρους, και ιδίως στους συντελεστές 
ΦΠΑ, που επιβάλλονται σε αγαθά και 
υπηρεσίες), χρειάζεται μια διαφανής, 
ευέλικτη και εναρμονισμένη προσέγγιση 
σε επίπεδο ΕΕ που θα προάγει την ενιαία 
ψηφιακή αγορά· υπογραμμίζει ότι στο 
σχεδιασμό κάθε προτεινόμενου μέτρου 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
συρρίκνωση του διοικητικού φόρτου και 
του κόστους των συναλλαγών για την 
αδειοδότηση περιεχομένου·

Or. fr

Τροπολογία 3
Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι, όσο οι ευρωπαίοι φορείς 
χάραξης πολιτικής και η βιομηχανία δεν 
προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
καταστάσεις με τρόπο που να ευνοεί τη 
δημιουργία ευρέων και ευκόλως 
διαθέσιμων νόμιμων πλατφορμών που 
παρέχουν πολιτιστικό περιεχόμενο κατά 
παραγγελία, θα συνεχίσουν να υφίστανται 
η πειρατεία και η παράνομη διαδικτυακή 
διανομή οπτικοακουστικού υλικού καθώς 
και άλλου πολιτιστικού περιεχομένου που 
υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας· αναγνωρίζει, ωστόσο ότι και 
στις περιπτώσεις που υπάρχουν νόμιμες 
εναλλακτικές, η πειρατεία συνεχίζει να 
αποτελεί μείζον ζήτημα· ως εκ τούτου, η 
νόμιμη διαδικτυακή διαθεσιμότητα 
πολιτιστικού υλικού που υπόκειται σε 
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δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
πρέπει να συμπληρωθεί με την 
ενισχυμένη διαδικτυακή εφαρμογή των 
πνευματικών δικαιωμάτων 
διασφαλίζοντας πλήρη σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως όσον 
αφορά την ελευθερία πληροφόρησης και 
έκφρασης, την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή καθώς και την αρχή 
απλής μετάδοσης·

Or. en

Τροπολογία 4
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει την αυξανόμενη ανάγκη να 
αναδειχθεί η νόμιμη και ελκυστική 
παροχή περιεχομένου στο διαδίκτυο και 
να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και, 
συνεπώς, η απαιτούμενη ευελιξία των 
νέων μεθόδων διανομής ώστε να 
καταστεί δυνατή η ανάδυση νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων· τονίζει ότι οι 
νόμιμες και ελκυστικές διαδικτυακές 
προσφορές πρέπει να βασίζονται σε μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
με τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών· ο στόχος αυτής 
της νέας νόμιμης παροχής περιεχομένου 
στο διαδίκτυο πρέπει να είναι η 
ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας και η προστασία των 
συμφερόντων των δημιουργών, αλλά 
παράλληλα και η διασφάλιση της 
ευρύτερης δυνατής πρόσβασης του 
κοινού στη διαδικτυακή διανομή 
οπτικοακουστικών έργων στην ΕΕ·

Or. ro
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Τροπολογία 5
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες, 
όπως οι υπηρεσίες βίντεο συνεχούς ροής, 
πρέπει να τίθενται στη διάθεση όλων των 
πολιτών της ΕΕ ανεξαρτήτως του 
κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκονται·
καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες ψηφιακής 
τεχνολογίας να άρουν τους γεωγραφικούς 
περιορισμούς (π.χ. φραγή διευθύνσεων 
ΙΡ) σε ολόκληρη την Ένωση και να 
επιτρέψουν την αγορά ψηφιακών 
υπηρεσιών εκτός του κράτους μέλους 
προέλευσης· ζητεί από την Επιτροπή να 
συντάξει μια ανάλυση με θέμα την 
εφαρμογή της οδηγίας για την καλωδιακή 
αναμετάδοση και τις δορυφορικές 
μεταδόσεις1 στον τομέα της ψηφιακής 
αναμετάδοσης·
__________________
1 Οδηγία 93/83/ΕΟΚ

Or. en

Τροπολογία 6
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι οι διαδικασίες 
αδειοδότησης πρέπει να απλοποιηθούν 
ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι νέες 
δυνατότητες που παρέχονται και 
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παράλληλα να διασφαλιστεί ένα ισόρροπο 
σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων 
το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα 
συμφέροντα τόσο των δημιουργών όσο 
και των καταναλωτών·

Or. lt

Τροπολογία 7
Ivo Belet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επιμένει ότι όλα τα προτεινόμενα 
μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 
τομέα καθώς και τα συμφέροντα των 
διαφόρων ενδιαφερόμενων παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία 8
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
μελέτη που θα πραγματεύεται εάν μπορεί 
να εφαρμοστεί η αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης στα ψηφιακά προϊόντα 
κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται στα 
φυσικά προϊόντα· πιστεύει ότι όλοι οι 
πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα ψηφιακά προϊόντα 
ανεξαρτήτως του κράτους μέλους 
διαμονής ή προέλευσής τους·

Or. en
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Τροπολογία 9
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερη 
μέριμνα για τη βελτίωση της ασφάλειας 
των διαδικτυακών πλατφορμών διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε 
απευθείας σύνδεση, και για τη μείωση των
υψηλών επιπέδων διαδικτυακής
πειρατείας στον οπτικοακουστικό τομέα, 
και προτείνει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ με την οποία θα 
επιδιώκεται μεγαλύτερη συνεργασία 
μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων, των 
διαδικτυακών πλατφορμών διανομής, των 
παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, των 
δικαστικών αρχών καθώς και των αρχών 
επιβολής του νόμου·

2. θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερη 
μέριμνα για τη βελτίωση της ασφάλειας 
των διαδικτυακών πλατφορμών διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε 
απευθείας σύνδεση, και για την εύρεση 
εναλλακτικών λύσεων ως προς τις 
διαδικτυακές παραβιάσεις στον 
οπτικοακουστικό τομέα, και προτείνει μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
με την οποία θα επιδιώκεται μεγαλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των κατόχων 
δικαιωμάτων, των νόμιμων διαδικτυακών 
πλατφορμών διανομής και των παρόχων 
υπηρεσιών διαδικτύου, με σκοπό την 
προώθηση εύχρηστης και 
ανταγωνιστικής πρόσβασης στο 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 10
Amelia Andersdotter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερη 
μέριμνα για τη βελτίωση της ασφάλειας 
των διαδικτυακών πλατφορμών διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε 
απευθείας σύνδεση, και για τη μείωση 
των υψηλών επιπέδων διαδικτυακής 
πειρατείας στον οπτικοακουστικό τομέα,
και προτείνει μια ολοκληρωμένη 

2. θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερη 
μέριμνα για τη βελτίωση της ασφάλειας 
των διαδικτυακών πλατφορμών διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε 
απευθείας σύνδεση, και προτείνει μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
με την οποία θα επιδιώκεται μεγαλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των κατόχων 
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προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ με την οποία θα 
επιδιώκεται μεγαλύτερη συνεργασία 
μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων, των 
διαδικτυακών πλατφορμών διανομής, των 
παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, των 
δικαστικών αρχών καθώς και των αρχών 
επιβολής του νόμου·

δικαιωμάτων, των διαδικτυακών 
πλατφορμών διανομής και των παρόχων 
υπηρεσιών διαδικτύου, με σκοπό την 
προώθηση εύχρηστης και 
ανταγωνιστικής πρόσβασης στο 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 11
Ivo Belet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. πιστεύει ότι για να δημιουργηθεί μια 
βιώσιμη επιγραμμική αγορά για τα 
οπτικοακουστικά έργα, ο 
οπτικοακουστικός τομέας πρέπει να 
επικεντρωθεί στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε επιγραμμικό περιεχόμενο 
υψηλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 12
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. υποστηρίζει τη δημιουργία νομικού 
πλαισίου για τη διευκόλυνση της 
ψηφιοποίησης και της διασυνοριακής 
διάδοσης των ορφανών έργων στην 
ενιαία ψηφιακή αγορά, ενέργεια η οποία 
συγκαταλέγεται στις καίριες δράσεις του 
ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη 
που αποτελεί μέρος της στρατηγικής 
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«Ευρώπη 2020»· 

Or. en

Τροπολογία 13
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της 
ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Europeana και 
πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και τα 
πολιτιστικά ιδρύματα οφείλουν να 
δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στον 
εφοδιασμό και την προβολή της· 

Or. en

Τροπολογία 14
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. ζητεί να ληφθεί υπόψη η αρχή της 
ουδετερότητας των δικτύων προκειμένου 
να καταργηθούν οι περιορισμοί σε 
ορισμένα είδη περιεχομένου, σε 
ιστότοπους, πλατφόρμες, τεχνολογίες ή 
μέσα επικοινωνίας, ώστε να 
προστατεύεται η ελεύθερη πρόσβαση 
όλων των πολιτών στα οπτικοακουστικά 
έργα που διανέμονται στο διαδίκτυο, 
καθώς και ο ανταγωνισμός στην αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 15
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. υπογραμμίζει ότι το ψηφιακό χάσμα 
μεταξύ των κρατών μελών ή των 
περιφερειών της ΕΕ αποτελεί σημαντικό 
φραγμό στην ανάπτυξη της ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς· ζητεί ως εκ τούτου να 
διευρυνθεί η πρόσβαση στο ευρυζωνικό 
διαδίκτυο σε όλη την ΕΕ προκειμένου να 
προαχθεί η πρόσβαση στις διαδικτυακές 
υπηρεσίες και στις νέες τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 16
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2ε. θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση και η 
διατήρηση των πολιτιστικών πόρων, 
καθώς και η βελτιωμένη πρόσβαση σε 
αυτούς, προσφέρουν σπουδαίες ευκαιρίες 
οικονομικής και κοινωνικής φύσεως και 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη μελλοντική ανάπτυξη των 
πολιτιστικών και δημιουργικών 
ικανοτήτων της Ευρώπης και για την 
παραγωγική δραστηριότητά της στον εν 
λόγω τομέα. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει 
τη σύσταση της Επιτροπής της 27ης 
Οκτωβρίου 2011 για την ψηφιοποίηση 
και την επιγραμμική προσβασιμότητα 
στα ψηφιακά έργα και για την ψηφιακή 
διαφύλαξη, καθώς και την πρόταση για 
τη δημιουργία μιας ενημερωμένης 
δέσμης μέτρων προς αυτήν την 
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κατεύθυνση·

Or. en

Τροπολογία 17
Maria Badia i Cutchet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει την ανάγκη για εξασφάλιση 
εύλογης αμοιβής των κατόχων 
δικαιωμάτων για τη διαδικτυακή διανομή 
οπτικοακουστικού υλικού, ωστόσο, 
πιστεύει ότι πρέπει να διεξαχθούν 
ολοκληρωμένες μελέτες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο έτσι ώστε να εντοπιστούν οι εστίες 
των προβλημάτων και να αναζητηθούν 
σαφείς και αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
για την επίλυσή τους·

3. υπενθυμίζει την ανάγκη για εξασφάλιση 
εύλογης αμοιβής των κατόχων 
δικαιωμάτων για τη διαδικτυακή διανομή 
οπτικοακουστικού υλικού, προκειμένου να 
προαχθεί η καλλιτεχνική δημιουργία, και
πιστεύει ότι πρέπει να διεξαχθούν 
ολοκληρωμένες μελέτες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο έτσι ώστε να εντοπιστούν οι εστίες 
των προβλημάτων και να αναζητηθούν 
σαφείς, αποτελεσματικοί και κατάλληλοι 
μηχανισμοί για την επίλυσή τους· τονίζει 
ότι το Γραφείο Εναρμόνισης στην 
Εσωτερική Αγορά είναι ο πλέον 
κατάλληλος ευρωπαϊκός οργανισμός για 
τη διεξαγωγή των εν λόγω μελετών, 
καθώς προσφάτως διευρύνθηκαν οι 
αρμοδιότητές του προς αυτόν το σκοπό·
πιστεύει επίσης ότι τα δικαιώματα των 
κατόχων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει 
να διασφαλίζονται και ταυτόχρονα να 
επωφελείται η κοινωνία των πολιτών από 
την ανταλλαγή και τη διάδοση του 
πολιτισμού και της γνώσης στο 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 18
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει την ανάγκη για εξασφάλιση 
εύλογης αμοιβής των κατόχων 
δικαιωμάτων για τη διαδικτυακή διανομή 
οπτικοακουστικού υλικού, ωστόσο, 
πιστεύει ότι πρέπει να διεξαχθούν 
ολοκληρωμένες μελέτες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο έτσι ώστε να εντοπιστούν οι 
εστίες των προβλημάτων και να 
αναζητηθούν σαφείς και αποτελεσματικοί 
μηχανισμοί για την επίλυσή τους·

3. υπενθυμίζει την ανάγκη για εξασφάλιση 
εύλογης αμοιβής των κατόχων 
δικαιωμάτων για τη διαδικτυακή διανομή 
οπτικοακουστικού υλικού· διαπιστώνει 
ότι, παρ’ όλο που το εν λόγω δικαίωμα 
αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από 
το 2001, οι δημιουργοί δεν λαμβάνουν, 
στα περισσότερα κράτη μέλη, καμία 
αμοιβή για τη διάθεση των έργων τους 
στο διαδίκτυο· πιστεύει ότι είναι 
απαραίτητη, κατά συνέπεια, η διεξαγωγή 
διαβουλεύσεων με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την εξεύρεση της κατάλληλης 
λύσης προκειμένου να εξασφαλιστεί το 
δικαίωμα εύλογης αμοιβής – μεταξύ 
άλλων, μέσω της είσπραξης, από 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από 
πλατφόρμες·

Or. fr

Τροπολογία 19
Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει την ανάγκη για εξασφάλιση 
εύλογης αμοιβής των κατόχων 
δικαιωμάτων για τη διαδικτυακή διανομή 
οπτικοακουστικού υλικού, ωστόσο, 
πιστεύει ότι πρέπει να διεξαχθούν 
ολοκληρωμένες μελέτες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο έτσι ώστε να εντοπιστούν οι 
εστίες των προβλημάτων και να 
αναζητηθούν σαφείς και αποτελεσματικοί 
μηχανισμοί για την επίλυσή τους·

3. υπενθυμίζει την ανάγκη για εξασφάλιση 
ισορροπίας μεταξύ της εύλογης αμοιβής 
των κατόχων δικαιωμάτων και της 
ανάγκης για σημαντική απλούστευση των 
διαδικασιών αδειοδότησης για τη 
διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικού 
υλικού· υποστηρίζει τη διεξαγωγή 
επιπλέον μελετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
εάν και εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, σε 
περίπτωση που η Επιτροπή δεν διαθέτει 
ακόμη τις απαραίτητες γνώσεις ως προς 
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την αναζήτηση σαφών και
αποτελεσματικών μηχανισμών για την 
επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 20
Ivo Belet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει την ανάγκη για εξασφάλιση 
εύλογης αμοιβής των κατόχων 
δικαιωμάτων για τη διαδικτυακή διανομή 
οπτικοακουστικού υλικού, ωστόσο, 
πιστεύει ότι πρέπει να διεξαχθούν 
ολοκληρωμένες μελέτες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο έτσι ώστε να εντοπιστούν οι 
εστίες των προβλημάτων και να 
αναζητηθούν σαφείς και αποτελεσματικοί 
μηχανισμοί για την επίλυσή τους·

3. υπενθυμίζει την ανάγκη για εξασφάλιση 
εύλογης και δίκαιης αμοιβής όλων των 
κατόχων δικαιωμάτων για τη διαδικτυακή 
διανομή οπτικοακουστικού υλικού· καλεί 
την Επιτροπή να προάγει λύσεις από 
κάτω προς τα πάνω σε συνεργασία με 
όλους τους ενδιαφερόμενους· εφόσον 
χρειάζεται, σε συνδυασμό με τη θέσπιση 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 21
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει την ανάγκη για εξασφάλιση 
εύλογης αμοιβής των κατόχων 
δικαιωμάτων για τη διαδικτυακή διανομή 
οπτικοακουστικού υλικού, ωστόσο, 
πιστεύει ότι πρέπει να διεξαχθούν 
ολοκληρωμένες μελέτες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο έτσι ώστε να εντοπιστούν οι εστίες 
των προβλημάτων και να αναζητηθούν 
σαφείς και αποτελεσματικοί μηχανισμοί 

3. υπενθυμίζει την ανάγκη για εξασφάλιση 
εύλογης αμοιβής των κατόχων 
δικαιωμάτων για τη διαδικτυακή διανομή 
οπτικοακουστικού υλικού, ωστόσο, 
πιστεύει ότι πρέπει να διεξαχθούν 
ολοκληρωμένες μελέτες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο έτσι ώστε να εντοπιστούν οι εστίες 
των προβλημάτων και να αναζητηθούν 
σαφείς και αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
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για την επίλυσή τους· για την επίλυσή τους· ζητεί την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των εθνικών 
επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά και την 
αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ 
των κατόχων δικαιωμάτων και της 
κοινωνίας·

Or. lt

Τροπολογία 22
Maria Badia i Cutchet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σε αυτό το πλαίσιο, προτείνει τη 
σύσταση μιας ευρωπαϊκής αρχής για τη 
διαχείριση, την παρακολούθηση και την 
εναρμόνιση των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης δικαιωμάτων που 
λειτουργούν στα κράτη μέλη, η οποία θα 
διευκόλυνε την επικοινωνία και το 
συντονισμό των εν λόγω οργανισμών με 
σκοπό την ανταλλαγή των βέλτιστων 
πρακτικών και τη χάραξη 
αποτελεσματικών, ενιαίων και διαφανών 
κατευθυντήριων γραμμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την προώθηση της 
προσβασιμότητας σε οπτικοακουστικά 
προϊόντα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 23
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σε αυτό το πλαίσιο, προτείνει τη διαγράφεται
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σύσταση μιας ευρωπαϊκής αρχής για τη 
διαχείριση, την παρακολούθηση και την 
εναρμόνιση των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης δικαιωμάτων που 
λειτουργούν στα κράτη μέλη, η οποία θα 
διευκόλυνε την επικοινωνία και το 
συντονισμό των εν λόγω οργανισμών με 
σκοπό την ανταλλαγή των βέλτιστων 
πρακτικών και τη χάραξη 
αποτελεσματικών, ενιαίων και διαφανών 
κατευθυντήριων γραμμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την προώθηση της 
προσβασιμότητας σε οπτικοακουστικά 
προϊόντα·

Or. de

Τροπολογία 24
Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σε αυτό το πλαίσιο, προτείνει τη
σύσταση μιας ευρωπαϊκής αρχής για τη 
διαχείριση, την παρακολούθηση και την
εναρμόνιση των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης δικαιωμάτων που 
λειτουργούν στα κράτη μέλη, η οποία θα
διευκόλυνε την επικοινωνία και το 
συντονισμό των εν λόγω οργανισμών με 
σκοπό την ανταλλαγή των βέλτιστων 
πρακτικών και τη χάραξη 
αποτελεσματικών, ενιαίων και διαφανών 
κατευθυντήριων γραμμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την προώθηση της 
προσβασιμότητας σε οπτικοακουστικά 
προϊόντα·

4. σε αυτό το πλαίσιο, προτείνει να 
εξετάσει η Επιτροπή την πρόταση 
δημιουργίας μιας κεντρικής ευρωπαϊκής
βάσης δεδομένων στην οποία θα 
αποθηκεύονται επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για τις συνθήκες 
αδειοδότησης, τους κατόχους 
δικαιωμάτων και τα ρεπερτόρια με σκοπό 
την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με 
το (i) ποιος κατέχει ορισμένο δικαίωμα 
(ii) ποιο συμβατικό καθεστώς ισχύει και 
(iii) ποιο είναι το κόστος αδειοδότησης 
για συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό. 
Πιστεύει ότι μια τέτοια βάση δεδομένων 
θα μπορούσε να προωθήσει την 
προσβασιμότητα σε οπτικοακουστικά 
προϊόντα και ενδεχομένως να αποτελέσει 
το πρώτο βήμα προς ένα κοινό 
ευρωπαϊκό σύστημα για τη διαχείριση, 
την παρακολούθηση και την εναρμόνιση 
των συλλογικών δικαιωμάτων·
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Or. en

Τροπολογία 25
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σε αυτό το πλαίσιο, προτείνει τη 
σύσταση μιας ευρωπαϊκής αρχής για τη 
διαχείριση, την παρακολούθηση και την 
εναρμόνιση των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης δικαιωμάτων που 
λειτουργούν στα κράτη μέλη, η οποία θα 
διευκόλυνε την επικοινωνία και το 
συντονισμό των εν λόγω οργανισμών με 
σκοπό την ανταλλαγή των βέλτιστων 
πρακτικών και τη χάραξη 
αποτελεσματικών, ενιαίων και διαφανών 
κατευθυντήριων γραμμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την προώθηση της 
προσβασιμότητας σε οπτικοακουστικά 
προϊόντα·

4. σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί ότι η 
υποβολή πρότασης οδηγίας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη 
συλλογική διαχείριση θα επιτρέψει την 
εναρμόνιση των κανόνων διαφάνειας και 
χρηστής διαχείρισης. Επιπλέον, προτείνει 
τη σύσταση εθνικών αρχών, εάν δεν 
υπάρχουν, οι οποίες θα είναι 
επιφορτισμένες με την παρακολούθηση
της τήρησης της εν λόγω νομοθεσίας, τη 
διευκόλυνση της επικοινωνίας και του 
συντονισμού καθώς και της ανταλλαγής 
ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο
μεταξύ των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης μέσω αποτελεσματικών και 
διαφανών κατευθυντήριων γραμμών.

Or. fr

Τροπολογία 26
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σε αυτό το πλαίσιο, προτείνει τη 
σύσταση μιας ευρωπαϊκής αρχής για τη 
διαχείριση, την παρακολούθηση και την 
εναρμόνιση των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης δικαιωμάτων που λειτουργούν 
στα κράτη μέλη, η οποία θα διευκόλυνε
την επικοινωνία και το συντονισμό των εν 

4. σε αυτό το πλαίσιο, προτείνει την 
ενίσχυση της μονάδας της Επιτροπής που 
είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και την εναρμόνιση των 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης 
δικαιωμάτων που λειτουργούν στα κράτη 
μέλη, η οποία πρέπει να διευκολύνει την 
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λόγω οργανισμών με σκοπό την ανταλλαγή 
των βέλτιστων πρακτικών και τη χάραξη 
αποτελεσματικών, ενιαίων και διαφανών 
κατευθυντήριων γραμμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την προώθηση της 
προσβασιμότητας σε οπτικοακουστικά 
προϊόντα·

επικοινωνία και το συντονισμό των εν 
λόγω οργανισμών με σκοπό την ανταλλαγή 
των βέλτιστων πρακτικών και τη χάραξη 
αποτελεσματικών, ενιαίων και διαφανών 
κατευθυντήριων γραμμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την προώθηση της 
προσβασιμότητας σε οπτικοακουστικά 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 27
Ivo Belet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σε αυτό το πλαίσιο, προτείνει τη 
σύσταση μιας ευρωπαϊκής αρχής για τη 
διαχείριση, την παρακολούθηση και την 
εναρμόνιση των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης δικαιωμάτων που λειτουργούν 
στα κράτη μέλη, η οποία θα διευκόλυνε 
την επικοινωνία και το συντονισμό των εν 
λόγω οργανισμών με σκοπό την ανταλλαγή 
των βέλτιστων πρακτικών και τη χάραξη
αποτελεσματικών, ενιαίων και διαφανών 
κατευθυντήριων γραμμών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την προώθηση της 
προσβασιμότητας σε οπτικοακουστικά 
προϊόντα·

4. ενθαρρύνει τη σύσταση μιας υπηρεσίας 
ενιαίας εξυπηρέτησης για τους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης 
δικαιωμάτων που λειτουργούν στα κράτη 
μέλη, η οποία θα διευκόλυνε την 
επικοινωνία και το συντονισμό των εν 
λόγω οργανισμών με σκοπό την ανταλλαγή 
των βέλτιστων πρακτικών, θα διευκόλυνε 
την ψηφιοποίηση περιεχομένου μέσω της 
διεύρυνσης της συλλογικής αδειοδότησης
και της χάραξης αποτελεσματικών, 
ενιαίων και διαφανών κατευθυντήριων 
γραμμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
προώθηση της προσβασιμότητας σε 
οπτικοακουστικά προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 28
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει την ταχεία αύξηση του 
όγκου του περιεχομένου που 
δημιουργείται από χρήστες στο διαδίκτυο 
και πόσο το γεγονός αυτό συμβάλλει στη 
δημιουργικότητα· αναγνωρίζει ότι η αξία 
του συγκεκριμένου τομέα βαίνει διαρκώς 
αυξανόμενη· σημειώνει ότι αυτό 
προϋποθέτει την ανταλλαγή 
πληροφοριών, στοιχείο που πρέπει 
επομένως να λαμβάνεται υπόψη· 
υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι, 
μολονότι η προστασία των πνευματικών 
δικαιωμάτων ενθαρρύνει τις επενδύσεις 
και την παραγωγή περιεχομένου, είναι 
εξίσου απαραίτητες ορισμένες 
προσεκτικά μελετημένες εξαιρέσεις ώστε 
να διασφαλιστεί η πρόσβαση στη γνώση, 
στη δημιουργία και στην καινοτομία·

Or. ro

Τροπολογία 29
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επικροτεί το νέο πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη» που προτείνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του οποίου 
υπογραμμίζεται ότι η διαδικτυακή 
αναμετάδοση επηρεάζει θετικά και σε 
τεράστιο εύρος την αναμετάδοση 
οπτικοακουστικών έργων, ιδίως για την 
προσέγγιση νέων κοινών εντός και εκτός 
της Ευρώπης, καθώς και για την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής·

Or. en
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Τροπολογία 30
Ivo Belet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις εργασίες για την πρόταση μιας 
οδηγίας σχετικά με τη συλλογική 
διαχείριση των δικαιωμάτων, στην οποία 
θα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες του οπτικοακουστικού 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 31
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει ότι σύμφωνα με την έκθεση 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2001/29/ΕΚ διαπιστώνονται 
διαφορές ως προς την εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 5, 6 και 8 από τα 
κράτη μέλη, γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσμα διαφορετικές ερμηνείες και 
αποφάσεις από τα δικαστήρια των 
κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω 
αποφάσεις έχουν καταστεί μέρος της 
σχετικής νομολογίας·

Or. ro

Τροπολογία 32
Silvia-Adriana Ţicău



AM\893538EL.doc 21/21 PE483.685v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει 
να παρακολουθεί ενδελεχώς την 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ και να 
υποβάλει περιοδικές εκθέσεις 
απολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο·

Or. ro

Τροπολογία 33
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
την οδηγία 2001/29/ΕΚ κατόπιν 
διαβουλεύσεων με όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, κατά τρόπο που 
οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 να 
διατυπώνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια 
διασφαλίζοντας, σε κοινοτικό επίπεδο, 
την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για 
την προστασία των πνευματικών 
δικαιωμάτων στην κοινωνία της 
πληροφορίας·

Or. ro


