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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão da Cultura e da 
Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que a fragmentação do mercado em linha, marcado, por exemplo, por barreiras 
tecnológicas, complexidades dos procedimentos em matéria de licenças, diferenças de 
métodos de pagamento, diferenças culturais e linguísticas entre os Estados-Membros e 
variações em determinadas taxas aplicáveis a bens e serviços, necessita de uma 
abordagem transparente, flexível e harmonizada, a nível europeu, para poder evoluir para 
o mercado único digital; sublinha que quaisquer medidas a propor deverão ter em conta a 
redução dos encargos administrativos e os custos de transação para o licenciamento dos 
conteúdos; 

2. Considera que deve ser dada mais atenção à melhoria da segurança das plataformas de 
distribuição em linha, nomeadamente os pagamentos em linha, e ao combate aos elevados 
níveis de pirataria em linha no setor audiovisual e sugere uma abordagem abrangente, a 
nível da UE, que deverá implicar uma maior cooperação entre os titulares de direitos, as 
plataformas de distribuição em linha, os prestadores de serviços de Internet e as 
autoridades judiciais e as autoridades responsáveis pela aplicação da lei; 

3. Recorda a necessidade de assegurar uma remuneração adequada dos titulares dos direitos 
para a distribuição em linha de material audiovisual, mas crê que é necessário realizar 
estudos abrangentes a nível europeu para identificar onde estão os problemas e encontrar 
mecanismos claros e eficazes para os paliar; 

4. Sugere, neste contexto, a criação de uma Autoridade Europeia para a Gestão, o Controlo e 
a Harmonização das Associações de Gestão Coletiva de Direitos nos Estados-Membros, o 
que facilitaria a comunicação por parte de e a coordenação das associações para a gestão 
coletiva de direitos com vista à permuta de melhores práticas e à definição de diretrizes 
eficazes, uniformes e transparentes a nível europeu para promover a acessibilidade dos 
produtos audiovisuais.


