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13. 1. 2016 A8-0371/21 

Pozměňovací návrh  21 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. vítá návrh Komise na podporu 

přenositelnosti a interoperability s cílem 

podpořit volný pohyb legálně získaného a 

legálně zpřístupněného obsahu nebo 

služeb, jakožto první krok k ukončení 

neopodstatněného zeměpisného blokování 

a na podporu dostupnosti a přeshraniční 

použitelnosti předplatného; zdůrazňuje, že 

opatření na odstranění překážek pro 

přenositelnost obsahů nejsou v rozporu se 

zásadou teritoriality;  

37. vítá návrh Komise na regulaci 

přeshraniční přenositelnosti obsahových 

služeb on-line s cílem podpořit 

interoperabilitu a větší pohyb legálně 

získaného a legálně zpřístupněného obsahu 

nebo služeb, jakožto první krok k ukončení 

neopodstatněného zeměpisného blokování 

a na podporu dostupnosti a přeshraniční 

použitelnosti předplatného; zdůrazňuje, že 

opatření na odstranění překážek pro 

přenositelnost obsahů nejsou v rozporu se 

zásadou teritoriality;  

Or. en 



 

AM\1083382CS.doc  PE575.944v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13. 1. 2016 A8-0371/22 

Pozměňovací návrh  22 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38a. bere na vědomí úvahy Komise 

ohledně návrhů na zlepšení přístupnosti a 

dostupnosti obsahu zveřejněné ve sdělení 

„Směrem k modernějšímu, evropštějšímu 

rámci autorského práva“; konstatuje, že 

je důležité, aby všechny nové modely 

přinášely spotřebitelům výhody s cílem 

zajistit jazykovou a kulturní rozmanitost, 

aniž by byly oslabeny pobídky k investicím 

do výroby obsahu; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/23 

Pozměňovací návrh  23 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. naléhavě Komisi vyzývá, aby 

zohlednila měnící se způsoby sledování a 

nové způsoby přístupu k audiovizuálnímu 

obsahu, harmonizovala lineární a 

nelineární služby a stanovila 

celoevropskou úroveň minimálních 

požadavků pro všechny audiovizuální 

mediální služby s cílem zajistit jejich 

jednotné uplatňování s výjimkou případů, 

kdy je takový obsah nezbytným doplněním 

jiných než audiovizuálních obsahů či 

služeb; vyzývá Komisi a členské státy, aby 

dále rozvíjely pojem mediální služby 

uvedený v článku 1 směrnice SMAS tak, 

aby při zachování přiměřené flexibility 

členských států tento pojem lépe 

zohledňoval možné společensko-politické 

dopady a specifické znaky tohoto dopadu, 

obzvláště pokud jde o jejich vliv na 

utváření mínění, názorovou pluralitu a 

redakční odpovědnost; 

65. naléhavě Komisi vyzývá, aby 

zohlednila měnící se způsoby sledování a 

nové způsoby přístupu k audiovizuálnímu 

obsahu, harmonizovala lineární a 

nelineární služby a zajistila, aby 

harmonizace nevedla k oslabení ochrany 

mladistvých nebo spotřebitelů; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby dále rozvíjely 

pojem mediální služby uvedený v článku 1 

směrnice SMAS tak, aby při zachování 

přiměřené flexibility členských států tento 

pojem lépe zohledňoval možné 

společensko-politické dopady a specifické 

znaky tohoto dopadu, obzvláště pokud jde 

o jejich vliv na utváření mínění, názorovou 

pluralitu a redakční odpovědnost; 

Or. en 

 

 


