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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. véleménye szerint az online piac tagoltsága – amit például a technológiai akadályok 
jellemeznek –, az engedélyezési eljárások összetettsége, a fizetési módokban mutatkozó 
eltérések, a tagállamok közötti kulturális és nyelvi különbségek, valamint az árukra és 
szolgáltatásokra alkalmazandó egyes adók közötti eltérések átlátható, rugalmas és 
harmonizált európai szintű megközelítést igényelnek az egységes digitális piac kialakítása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a javasolt intézkedéseknek figyelemmel kell lenniük az 
adminisztratív terhek, valamint a tartalomengedélyezés ügyleti költségeinek 
csökkentésére; 

2. véleménye szerint nagyobb figyelmet kell fordítani az online terjesztésre szolgáló 
platformok fokozott biztonságosságára – beleértve az online fizetéseket is –, valamint az 
audiovizuális ágazatot jellemző nagyfokú online kalózkodással szembeni küzdelemre; 
olyan uniós szintű, átfogó megközelítést javasol, amely magában foglalja a 
jogtulajdonosok, az online terjesztésre szolgáló platformok, az internetszolgáltatók és az 
igazságügyi és bűnüldöző hatóságok közötti fokozott együttműködést; 

3. emlékeztet arra, hogy megfelelő díjazást kell biztosítani a jogtulajdonosok számára az 
audiovizuális anyagok online terjesztéséért, de véleménye szerint a problémák 
feltérképezése, illetve a megoldásukra szolgáló egyértelmű és hatékony mechanizmusok 
megtalálása érdekében átfogó, európai szintű vizsgálatokra van szükség; 

4. ezzel összefüggésben javasolja a tagállami közös jogkezelő szervezetek irányításával, 
ellenőrzésével és munkájuk összehangolásával megbízott európai hatóság létrehozását, 
amely megkönnyítené a közös jogkezelő szervezetek közötti kommunikációt, illetve e 
szervezetek koordinálását a legjobb gyakorlatok cseréje és olyan európai szintű, hatékony, 
egységes és átlátható iránymutatások megállapítása érdekében, amelyekkel előmozdítható 
az audiovizuális termékekhez való hozzáférés.


