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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru cultură și educație, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. consideră că fragmentarea pieței online, caracterizată, de exemplu, prin bariere 
tehnologice, complexitatea procedurilor de acordare a licențelor, diferențe privind 
metodele de plată, deosebirile culturale și lingvistice dintre statele membre, precum și prin 
variații în ceea ce privește impozitele care se aplică bunurilor și serviciilor, necesită o 
abordare transparentă, flexibilă și uniformă la nivel european, cu scopul de a progresa
către o piață unică digitală; subliniază faptul că orice măsură propusă ar trebui să ia în 
considerare reducerea sarcinilor administrative și a costurilor tranzacționale privind 
acordarea licențelor pentru conținut; 

2. consideră că ar trebui să se acorde o atenție mai mare îmbunătățirii securității platformelor 
de distribuție online, inclusiv a plăților online, precum și combaterii nivelului ridicat al 
pirateriei online în sectorul audiovizual, sugerând, de asemenea, o abordare cuprinzătoare
la nivelul UE, care ar trebui să implice o cooperare mai strânsă între deținătorii de 
drepturi, platformele de distribuție online, furnizorii de servicii de internet și autoritățile 
judiciare și de aplicare a legii; 

3. reamintește necesitatea asigurării unei remunerații adecvate pentru deținătorii de drepturi
pentru distribuția online de materiale audiovizuale, însă consideră că sunt necesare studii 
ample la nivel european pentru a identifica unde există probleme și pentru a găsi 
mecanisme clare și eficiente de soluționare a acestora; 

4. sugerează, în acest context, crearea unei autorități europene pentru gestionarea, 
monitorizarea și armonizarea asociațiilor de gestionare colectivă a drepturilor din statele 
membre, care ar facilita comunicarea cu aceste asociații și coordonarea lor, cu scopul de a 
face schimb de bune practici și de a stabili linii directoare eficiente, uniforme și 
transparente la nivel european în vederea promovării accesibilității produselor 
audiovizuale;


