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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

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·

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·

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·

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·


