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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da razdrobljenost spletnega trga, ki ga zaznamujejo denimo tehnološke ovire, 
zapletenost postopkov licenciranja, razlike v načinih plačevanja, kulturne in jezikovne 
razlike med državami članicami in razlike pri določenih davkih na blago in storitve, 
zahteva pregleden, prožen in usklajen pristop na evropski ravni, s katerim bi se približali 
enotnemu digitalnemu trgu; poudarja, da mora vsak predlagani ukrep upoštevati 
zmanjšanje upravnega bremena in transakcijskih stroškov za licenciranje vsebine; 

2. meni, da je treba več pozornosti nameniti boljši varnosti spletnih distribucijskih platform, 
vključno s spletnimi plačili, ter boju proti visoki stopnji spletnega piratstva v 
avdiovizualnem sektorju, ter predlaga celovit pristop na ravni EU, ki bi moral vključevati 
tesnejše sodelovanje med imetniki pravic, spletnimi distribucijskimi platformami, 
ponudniki spletnih storitev ter organi pregona in pravosodnimi organi; 

3. opozarja, da je nujno zagotoviti ustrezno nadomestilo za imetnike pravic pri spletni 
distribuciji avdiovizualnega gradiva, vendar meni, da je treba na evropski ravni opraviti 
poglobljene študije, s katerimi bi opredelili probleme in poiskali jasne in učinkovite 
mehanizme za njihovo reševanje; 

4. v zvezi s tem predlaga ustanovitev evropskega organa za upravljanje, nadzor in 
usklajevanje združenj za kolektivno upravljanje pravic v državah članicah, ki bi olajšal 
komunikacijo med združenji za kolektivno upravljanje pravic in njihovo usklajevanje z 
namenom izmenjave najboljših praks in določitve učinkovitih, enotnih in preglednih 
smernic na evropski ravni, s čimer bi spodbudili dostopnost avdiovizualnih izdelkov.


