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W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

37. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji, aby zwiększyć możliwość 

przenoszenia oraz interoperacyjność w 

celu pobudzenia swobodnego przepływu 

legalnie nabytych i legalnie 

udostępnianych treści lub usług, co będzie 

stanowić pierwszy krok w kierunku 

wyeliminowania nieuzasadnionego 

blokowania geograficznego, a także w celu 

poprawy dostępności i transgranicznego 

funkcjonowania abonamentów; podkreśla, 

że zasada terytorialności nie stoi w 

sprzeczności ze środkami służącymi 

usuwaniu barier utrudniających możliwość 

przenoszenia treści;  

37. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji dotyczący rozporządzenia w 

sprawie zapewnienia możliwości 

transgranicznego przenoszenia usług 

online w zakresie treści w celu pobudzenia 

interoperacyjności i zwiększenia 

przepływu legalnie nabytych i legalnie 

udostępnianych treści lub usług, co będzie 

stanowić pierwszy krok w kierunku 

wyeliminowania nieuzasadnionego 

blokowania geograficznego, a także w celu 

poprawy dostępności i transgranicznego 

funkcjonowania abonamentów; podkreśla, 

że zasada terytorialności nie stoi w 

sprzeczności ze środkami służącymi 

usuwaniu barier utrudniających możliwość 

przenoszenia treści;  
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W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  38a. odnotowuje, że Komisja rozważyła 

wnioski w sprawie poprawy dostępności i 

znajdowalności treści, opublikowane w 

komunikacie pt. „Ku nowocześniejszym, 

bardziej europejskim ramom prawa 

autorskiego”; zauważa, że ważne jest, by 

wszelkie nowe modele przynosiły korzyści 

konsumentom, zapewniając różnorodność 

językową i kulturową bez osłabiania 

zachęt do inwestowania w produkcję 

treści; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. wzywa Komisję, by uwzględniła 

zmieniające się modele oglądania treści i 

nowe sposoby dostępu do treści 

audiowizualnych przez ujednolicenie 

traktowania usług linearnych i 

nielinearnych oraz wprowadzenie na 

szczeblu europejskim wymogów 

minimalnych dla wszystkich 

audiowizualnych usług medialnych, aby 

zagwarantować ich spójne stosowanie, 

chyba że takie treści stanowią niezbędne 

uzupełnienie treści lub usług innych niż 

audiowizualne; apeluje do Komisji i 

państw członkowskich o rozwinięcie 

pojęcia „usługi medialnej”, 

zdefiniowanego w art. 1 dyrektywy o 

audiowizualnych usługach medialnych w 

taki sposób, by przy zachowaniu przez 

państwa członkowskie odpowiedniego 

stopnia elastyczności w większym stopniu 

uwzględnić potencjalne społeczno-

polityczne oddziaływanie usług i specyfikę 

tego oddziaływania, zwłaszcza ich 

znaczenie dla kształtowania i 

różnorodności opinii, a także kwestię 

odpowiedzialności redakcyjnej; 

65. wzywa Komisję, by uwzględniła 

zmieniające się modele oglądania treści i 

nowe sposoby dostępu do treści 

audiowizualnych przez ujednolicenie 

traktowania usług linearnych i 

nielinearnych, dopilnowując jednocześnie, 

by ujednolicenie nie prowadziło do 

osłabienia ochrony małoletnich lub 

konsumentów; apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o rozwinięcie pojęcia 

„usługi medialnej”, zdefiniowanego w art. 

1 dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych w taki sposób, by przy 

zachowaniu przez państwa członkowskie 

odpowiedniego stopnia elastyczności w 

większym stopniu uwzględnić potencjalne 

społeczno-polityczne oddziaływanie usług 

i specyfikę tego oddziaływania, zwłaszcza 

ich znaczenie dla kształtowania i 

różnorodności opinii, a także kwestię 

odpowiedzialności redakcyjnej; 

Or. en 

 

 


