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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa, że rozdrobnienie rynku internetowego, charakteryzujące się między innymi 
barierami technicznymi, złożonością procedur licencjonowania, różnicami w metodach 
płatności, różnicami kulturowymi i językowymi pomiędzy państwami członkowskimi 
oraz różnicami w odniesieniu do niektórych podatków od towarów i usług, wymusza 
przyjęcie przejrzystego, elastycznego i zharmonizowanego podejścia na szczeblu 
europejskim w celu urzeczywistnienia jednolitego rynku cyfrowego; podkreśla, że we 
wszystkich proponowanych działaniach należy uwzględnić zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych i kosztów transakcji związanych z uzyskaniem licencji na treść; 

2. uważa, że należy poświęcić więcej uwagi zwiększeniu bezpieczeństwa internetowych 
platform dystrybucji, w tym płatności on-line, i zwalczaniu zakrojonego na szeroką skalę 
piractwa internetowego w sektorze audiowizualnym oraz proponuje przyjęcie na szczeblu 
UE kompleksowego podejścia, które powinno obejmować ściślejszą współpracę między 
posiadaczami praw, internetowymi platformami dystrybucji, dostawcami usług 
internetowych oraz organami sądowymi i organami ścigania; 

3. przypomina o konieczności zapewnienia posiadaczom praw odpowiedniego 
wynagrodzenia z tytułu internetowej dystrybucji utworów audiowizualnych, lecz uważa, 
że istnieje potrzeba przeprowadzenia szczegółowej analizy na szczeblu europejskim w 
celu zidentyfikowania problemów oraz opracowania jasnych i skutecznych mechanizmów 
służących ich rozwiązaniu; 

4. w związku z tym proponuje ustanowienie europejskiego organu odpowiedzialnego za 
zarządzanie działającymi w państwach członkowskich stowarzyszeniami zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi oraz za monitorowanie i harmonizację ich działalności, 
co ułatwiłoby komunikację między stowarzyszeniami zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi oraz ich koordynację w celu wymiany sprawdzonych praktyk i sformułowania 
skutecznych, jednolitych i przejrzystych wytycznych na szczeblu europejskim, tak aby 
promować dostępność utworów audiowizualnych.


