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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at fragmenteringen af onlinemarkedet, der er kendetegnet ved eksempelvis 
teknologiske barrierer, kompleksitet i licensprocedurer, forskelle i betalingsmetoder, 
kulturelle og sproglige forskelle mellem medlemslande og variationer i visse afgifter på 
varer og tjenesteydelser, nødvendiggør en gennemsigtig, fleksibel og harmoniseret tilgang 
på europæisk plan med henblik på at arbejde i retning af et digitalt indre marked; 
understreger, at alle foreslåede foranstaltninger bør tilgodese en reduktion af de 
administrative byrder og transaktionsomkostninger for licensering af indhold; 

2. finder, at der bør lægges større vægt på at forbedre sikkerheden ved 
onlinedistributionsplatforme, herunder onlinebetalinger, og bekæmpe det omfattende 
onlinepirateri i den audiovisuelle sektor, og foreslår en omfattende tilgang på EU-plan, 
som skal omfatte et større samarbejde mellem rettighedshavere, 
onlinedistributionsplatforme, internetudbydere og håndhævelsesmyndighederne og de 
retlige myndigheder; 

3. minder om nødvendigheden af at sikre en ordentlig aflønning for rettighedshavere, for 
onlinedistribution af audiovisuelt materiale, men mener, at der er behov for en dybtgående 
undersøgelse på europæisk plan med henblik på at identificere, hvor problemerne er, og 
finde klare og effektive måder at løse dem på; 

4. foreslår, i denne forbindelse, at der oprettes en europæisk myndighed for forvaltning, 
overvågning og harmonisering af medlemslandenes sammenslutninger for kollektiv 
forvaltning af rettigheder, hvilket vil lette kommunikationen og koordineringen mellem 
sammenslutningerne for kollektiv forvaltning af rettigheder med henblik på at udveksle 
bedste praksis og udarbejde effektive, ensartede og gennemsigtige retningslinjer på 
europæisk plan for at fremme adgangen til audiovisuelle produkter;


