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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že fragmentácia on-line trhu, ktorú ovplyvňujú napríklad technologické 
prekážky, zložitosť postupov udeľovania licencií, rozdiely v spôsoboch platby, kultúrne 
a jazykové rozdiely medzi členskými štátmi a rozdiely týkajúce sa niektorých daní, ktoré 
sa vzťahujú na tovary a služby, si vyžaduje transparentný, pružný a harmonizovaný 
prístup na európskej úrovni s cieľom priblížiť sa k jednotnému digitálnemu trhu; 
zdôrazňuje, že všetky navrhované opatrenia by mali zohľadňovať znižovanie 
administratívnej záťaže a transakčných nákladov spojených s udeľovaním licencií 
na obsah; 

2. domnieva sa, že väčšia pozornosť by sa mala venovať zlepšeniu bezpečnosti on-line 
distribučných platforiem vrátane on-line platieb a boju proti vysokej miere on-line 
pirátstva v audiovizuálnom sektore, a navrhuje komplexný prístup na úrovni EÚ, ktorý by 
mal zahŕňať väčšiu spoluprácu medzi držiteľmi práv, on-line distribučnými platformami, 
poskytovateľmi internetových služieb, ako aj súdnymi orgánmi a orgánmi presadzovania 
práva; 

3. pripomína potrebu zabezpečiť riadne odmeňovanie držiteľov práv za on-line distribúciu 
audiovizuálnych materiálov; domnieva sa však, že je potrebné vypracovať komplexné 
štúdie na európskej úrovni s cieľom zistiť, kde sa vyskytujú problémy, a nájsť jasné 
a efektívne mechanizmy na ich vyriešenie; 

4. v tejto súvislosti navrhuje vytvorenie európskeho orgánu na riadenie, monitorovanie 
a harmonizáciu združení zameraných na kolektívnu správu práv v členských štátoch, ktorý 
by uľahčoval vzájomnú komunikáciu a koordináciu združení zameraných na kolektívnu 
správu práv na účely výmeny osvedčených postupov a stanovenia účinných, jednotných 
a transparentných usmernení na európskej úrovni s cieľom podporiť dostupnosť 
audiovizuálnych produktov.


