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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för kultur och utbildning 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att internetmarknadens fragmentering, som kännetecknas av 
exempelvis tekniska hinder, invecklade tillståndsförfaranden, olikheter 
i betalningsmetoder, kulturella och språkliga olikheter mellan medlemsstaterna och 
avvikelser i vissa skatter som tillämpas på varor och tjänster, kräver en transparent, 
flexibel och enhetlig strategi på EU-nivå för att en digital inre marknad ska uppnås. 
Parlamentet understryker att alla förslag till åtgärder bör ta med i beräkningen 
en minskning av den administrativa bördan och av transaktionskostnaderna för 
licensiering av innehåll. 

2. Europaparlamentet anser att man bör lägga större vikt vid att förbättra säkerheten hos 
distributionsplattformar på internet, inbegripet betalningar via internet, och på att 
bekämpa den omfattande piratkopieringen på det audiovisuella området, och föreslår att 
man använder sig av en övergripande strategi på EU-nivå som bör innefatta större 
samverkan mellan innehavare av immateriella rättigheter, distributionsplattformar på 
internet, internetleverantörer och rättsliga och brottsbekämpande myndigheter. 

3. Europaparlamentet påminner om att innehavare av immateriella rättigheter måste 
garanteras lämplig ersättning för spridning av audiovisuellt material via internet, men 
anser att det behövs omfattande studier på europeisk nivå för att identifiera var problemen 
ligger och för att hitta tydliga och effektiva mekanismer för att lösa dem. 

4. Europaparlamentet föreslår i detta sammanhang att en europeisk myndighet bör upprättas, 
som ska hantera, övervaka och harmonisera medlemsstaternas organisationer för hantering 
av kollektiva rättigheter, något som skulle underlätta dessa organisationers 
kommunikation och samordning i syfte att utbyta bästa praxis och fastställa effektiva, 
enhetliga och transparenta riktlinjer på EU-nivå för att främja tillgängligheten till 
audiovisuella produkter.


