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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku a Výbor 

pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu 

usnesení začlenily tyto návrhy: 

– s ohledem na článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na Protokol o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech 

k Amsterodamské smlouvě pozměňující Smlouvu o Evropské unii, smlouvy o založení 

Evropských společenství a některé související akty, 

– s ohledem na úmluvu Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) o ochraně 

a podpoře rozmanitosti kulturních projevů ze dne 20. října 2005, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 

2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 

poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů 

členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice 

o audiovizuálních mediálních službách))1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2013 o hybridních televizorech („Connected 

TV“)2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2014 nazvané vstříc plně integrovanému 

audiovizuálnímu světu3, 

A. vzhledem k tomu, že digitalizace se dotýká všech stránek života evropských občanů; 

vzhledem k tomu, že kulturní a tvůrčí odvětví, zejména audiovizuální odvětví s rostoucí 

nabídkou atraktivních a doplňkových služeb poskytovaných on-line, vytvářejí významné 

kulturní a hospodářské hodnoty, pracovní místa, růst a inovace v EU; vzhledem k tomu, že 

je třeba toto odvětví více podporovat ve snaze využít příležitostí, které nabízí digitalizace, 

rozšířit řady diváků a podpořit růst; a vzhledem k tomu, že činnosti založené na autorském 

právu představují významnou část kulturních a tvůrčích odvětví; 

B. vzhledem k tomu, že se EU spolu se všemi svými členskými státy přistoupením k úmluvě 

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) o ochraně a podpoře 

rozmanitosti kulturních projevů zavázala, že přijme účinná preventivní opatření k zajištění 

toho, aby rozmanitost médií nebyla závislá pouze na hospodářských tržních příležitostech; 

C. vzhledem k tomu, že technická integrace mediálního prostředí se mezitím stala 

skutečností, což platí zejména pro vysílání, tisk a internet, a vzhledem k tomu, že 

                                                 
1 Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1. 

2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0329. 

3 Přijaté texty, P7_TA(2014)0232. 
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evropská politika v oblasti médií, kultury a sítí musí neodkladně přizpůsobit svůj 

regulační rámec novým podmínkám a přitom zajistit, aby mohla být jednotná úroveň 

regulace zavedena a prosazována také vůči novým tržním subjektům z Evropské unie a 

třetích zemí; 

D. vzhledem k tomu, že směrnice o audiovizuálních mediálních službách (SAMS) je důležitá 

pro regulaci médií EU a pro podporu evropských děl; vzhledem k tomu, že by měla 

vycházet z technologické neutrality a měla by zajistit rovné podmínky a zlepšit přístup k 

digitálnímu obsahu a digitálním službám a jejich dostupnost; 

E. vzhledem k tomu, že provedení článku 13 směrnice SMAS o podpoře evropských děl 

prostřednictvím služeb na vyžádání není v některých členských státech dostatečně 

normativní na to, aby byl splněn cíl kulturní rozmanitosti uvedený ve směrnici; 

F. vzhledem k tomu, že kulturní a tvůrčí odvětví závisejí na autorských právech, která 

vyžadují ucelený regulační rámec, aby byla zajištěna životaschopnost, šíření a rozmanitost 

evropské kultury; vzhledem k tomu, že rostoucí moc a někdy dominantní postavení 

a omezené ručení internetových poskytovatelů mohou poškodit udržitelnou tvorbu hodnot 

autorů a umělců a mají negativní dopad na jejich tvůrčí potenciál; vzhledem k tomu, že 

studie „Teritorialita a její dopad na financování audiovizuálních děl“ zdůrazňuje 

významnou úlohu, kterou při refinancování evropských filmů sehrávají územní licence; 

1. vítá návrh Komise na urychlení digitalizace v EU a její iniciativy na zjednodušení 

přeshraničního přístupu k digitálnímu obsahu; zdůrazňuje významnou úlohu, kterou mají 

provozovatelé veřejnoprávního vysílání a digitální služby pro obyvatelstvo, zejména pro 

obyvatele okrajových oblastí a zranitelné1 skupiny; vyzývá Komisi, aby lépe definovala 

zvláštní potřeby tvůrčích odvětví s ohledem na různé typy obsahu, tvůrčí činnost a 

používané obchodní modely a aby je vzala v úvahu při návrhu změn a řešení; 

2. zdůrazňuje duální povahu audiovizuálních médií, která fungují jako nositel kulturních 

i ekonomických hodnot; konstatuje, že potřeba provést v budoucnu regulaci evropských 

médií nevyplývá jen z nedostatku způsobů přenosu, ale především z nutnosti zajistit 

rozmanitost, a trvá na tom, že dostupnost rozmanitých médií vysoké kvality a kulturní 

a jazyková rozmanitost a kvalita by neměly záviset na finančních prostředcích jedince; 

3. naléhavě Komisi vyzývá, aby při nadcházející revizi směrnice SAMS zohlednila 

technologický vývoj a nové obchodní modely v digitálním světě, stejně jako 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 v EU 

všemi subjekty působícími v audiovizuálních mediálních službách s výjimkou případů, 

kdy je takový obsah nezbytným doplněním jiných než audiovizuálních obsahů či služeb; 

domnívá se, že tato revize by se měla zaměřit na sociální, kulturní a hospodářské cíle a na 

vysokou úroveň ochrany nezletilých osob, spotřebitelů a osobních údajů a na podporu 

kulturní rozmanitosti; domnívá se, že cílem by mělo být rovněž vytváření pobídek pro 

investice do audiovizuálního obsahu a platforem v EU a šíření takového obsahu, což by 

                                                 
1 Podle definice v tuniské agendě a Deklaraci zásad přijaté na Světovém summitu o informační společnosti 

v Ženevě. 
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podpořilo dostupnost evropských děl v souladu se stávajícími právními předpisy v oblasti 

autorského práva nebo potenciálními budoucími reformami těchto předpisů; 

4. zdůrazňuje, že princip „země původu“ zakotvený ve směrnici SMAS je nezbytným 

předpokladem pro přeshraniční poskytování audiovizuálního obsahu a milníkem na cestě 

k vytvoření společného trhu služeb; poukazuje na to, že tento princip nebrání dosažení 

sociálních a kulturních cílů a neomezuje potřebu přizpůsobit právní předpisy EU mimo 

směrnici SAMS současné situaci v oblasti internetu a digitálního prostředí, ani potřebu 

věnovat zvláštní pozornost společnostem poskytujícím audiovizuální obsah on-line nebo 

na vyžádání, které se snaží vyhnout zdanění a audiovizuální regulaci v některých 

členských státech tím, že se usazují v zemích s velmi nízkou sazbou daně nebo chabou 

audiovizuální regulací; 

5. znovu vyzývá Komisi a členské státy, aby dále rozvíjely pojem mediální služby uvedený 

v článku 1 směrnice SMAS tak, aby při zachování přiměřeného manévrovacího prostoru 

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; 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve stejné míře uplatňovaly zákaz jakýchkoli 

audiovizuálních mediálních služeb v EU porušujících lidskou důstojnost, podněcujících k 

nenávisti nebo rasismu a aby je účinně řešily; vyzývá k přijetí opatření, která by zajistila, 

aby byly audiovizuální mediální služby dostupné zranitelným osobám, zabránila jakékoli 

diskriminaci, jak stanoví článek 21 Listiny základních práv Evropské unie, a to u všech 

typů audiovizuálních mediálních služeb, a zaručila právo na odpověď u všech 

audiovizuálních mediálních služeb v rámci redakční odpovědnosti; 

7. konstatuje, že zprostředkovatelé, internetové platformy a uživatelská rozhraní sice 

usnadňují přístup k obsahu, ale stále více mají možnost ovlivňovat rozmanitost; domnívá 

se proto, že kromě politiky konkurenceschopnosti a regulačních aspektů je třeba věnovat 

zvláštní pozornost také demokratickému politickému cíli zajistit rozmanitost; vyzývá 

Komisi, aby definovala pojmy „internetová platforma“ a „uživatelské rozhraní“ a aby 

upravila úlohu dalších zprostředkovatelů, aniž by ohrozila jejich inovační potenciál a s 

přihlédnutím k jejich aktivní nebo pasivní úloze; domnívá se, že směrnice SAMS by se 

měla vztahovat na všechny, včetně poskytovatelů internetových platforem a uživatelských 

rozhraní, neboť jde o audiovizuální mediální služby; zdůrazňuje v této souvislosti, že je 

důležité uplatňovat pravidla zaměřená na rozsáhlejší dostupnost legálních obsahů a 

informací s cílem posilovat svobodu médií, pluralitu a nezávislý výzkum a současně 

zaručit dodržování zásady nediskriminace, která je klíčová pro zachování jazykové a 

kulturní rozmanitosti; 

8. vyzývá k přijetí opatření, která by zaručila, aby byly audiovizuální mediální služby 

dostupné osobám se zdravotním postižením, a k zabránění jakékoli diskriminaci, jak 

stanoví článek 21 Listiny základních práv Evropské unie; 

9. v této souvislosti zdůrazňuje, že Komise by se přitom měla řídit nadřazenými cíli, kterými 

jsou nediskriminace a smluvní svoboda, zajištění přístupnosti a dostupnosti, neutralita 

technologií a sítí, transparentnost a vytvoření spravedlivých podmínek hospodářské 

soutěže; 
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10. žádá, aby audiovizuální mediální služby veřejného zájmu nebo ty, které mají dopad na 

utváření veřejného mínění, byly pro všechny uživatele snadno dostupné, zejména pokud 

se setkávají s obsahem, který předem stanoví výrobci zařízení, provozovatelé sítí, 

poskytovatelé obsahů nebo jiní agregátoři obsahů takovým způsobem, který nerespektuje 

samostatnost uživatelů při stanovování / instalaci vlastního pořadí a priorit; zdůrazňuje, že 

aby byla zajištěna zásada dostupnosti audiovizuálního obsahu veřejného zájmu, mohou 

členské státy zavést zvláštní pravidla, jejichž cílem chránit kulturní a jazykovou 

rozmanitost a rozmanitost informací, názorů a médií, chránit děti, mládež nebo menšiny a 

spotřebitele obecně; 

11. zdůrazňuje, že změna směrnice SAMS by měla vést k omezení regulace, vytvořit rovné 

podmínky hospodářské soutěže, větší flexibilitu, pokud jde o předpisy týkající se kvantity 

a komerčních sdělení, a k posílení společné regulace a samoregulace díky uvedení práv 

a povinností provozovatelů vysílání do souladu s právy a povinnostmi jiných subjektů na 

trhu, a to prostřednictvím průřezového přístupu k regulaci; domnívá se, že by princip jasné 

rozpoznatelnosti a diferenciace reklamy a programového obsahu měl být upřednostněn 

před principem oddělení reklamy a programu u všech forem médií; 

12. zdůrazňuje, že aby se zabránilo spekulativnímu výběru jurisdikce, měly by být země 

původu zisku z reklamy, jazyk služby a cílové publikum, stejně jako obsah považovány za 

součást kritérií pro stanovení, jaká audiovizuální regulace se má uplatnit u 

audiovizuálních mediálních služeb, nebo pro zpochybnění původně stanoveného 

příslušného členského státu; 

13. vyjadřuje politování nad tím, že požadavky článku 13 týkající se podpory evropských děl 

službami na vyžádání byly provedeny mnoha členskými státy různě, což vedlo k tomu, že 

povinnosti a monitorování nejsou jasně stanoveny, což podporuje spekulativní výběr 

jurisdikce pro služby na vyžádání; vyzývá proto Komisi, aby posílila článek 13 zavedením 

kombinace jasných požadavků, včetně finančních příspěvků, a nástrojů pro sledování 

propagace evropských děl službami na vyžádání; naléhavě Komisi vyzývá, aby 

podporovala legální nabídku audiovizuálních mediálních obsahů a tím, že bude 

upřednostňovat nezávislá evropská díla; 

14. je přesvědčen, že členské státy by měly mít povinnost předkládat seznam významných 

událostí, včetně událostí v oblasti sportu a zábavy, které jsou předmětem obecného zájmu, 

a připomíná, že je povinné informovat o tomto seznamu Komisi; události uvedené na 

seznamu by měly být přístupné a v souladu s běžnými standardy kvality; 

15. vybízí Komisi, aby v rámci revize směrnice SMAS přezkoumala, zda je dodržování bodu 

6.7 sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání stále 

přiměřené a aktuální; 

16. zdůrazňuje, že je třeba dále rozšiřovat nabídku legálního audiovizuálního obsahu, aby 

měli spotřebitelé zajištěn lepší přístup k bohatému a rozličnému obsahu s možnostmi 

výběru různých jazykových verzí a titulků; 

17. vyzývá Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací 

(BEREC), aby podrobněji přezkoumalo distribuční kanály sítí pro doručování obsahu 

(content delivery networks), resp. sítí pro distribuci obsahu (content distribution networks) 

a způsoby jejich uvádění na trh v EU, jakož i jejich vliv na rozmanitost médií; 
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18. z kulturního hlediska podporuje cíl Komise, kterým je rychlejší zavádění 

širokopásmového připojení, a to především ve venkovských oblastech, a vyzývá k 

podpoře veřejných bezdrátových sítí ve velkých i malých obcích, neboť tento přístup 

zajistí nezbytnou infrastrukturu pro jejich budoucí fungování v zájmu sociální a kulturní 

integrace, moderních vzdělávacích a informačních procesů, cestovního ruchu a regionální 

kulturní ekonomiky; 

19. bere na vědomí uzavření Marrákešské smlouvy, která usnadní přístup ke knihám osobám 

se zrakovým postižením, a vybízí k její urychlené ratifikaci; 

20. vyzývá Komisi, aby s cílem zlepšit přístup k informacím a kulturním statkům a v souladu 

s přijatými závazky předložila neprodleně návrh na snížení sazeb DPH pro tiskoviny, 

elektronickou publikaci, knihy a on-line publikace; 

21. vybízí Komisi a členské státy, aby pomocí právních předpisů zajistily integritu digitálních 

obsahů a zamezily zejména překrývání nebo škálování nabídek s obsahem nebo jinými 

službami ze strany třetích osob, pokud to nebude na výslovné přání uživatele, a v případě 

obsahu, který není zahrnut v definici osobního sdělení, pokud to poskytovatel obsahu 

neschválí; poukazuje na to, že je nutné zabránit také neoprávněnému přístupu k obsahu 

nebo vysílacím signálům poskytovatele třetí osobou nebo jejich neschválenému 

dekódování, užívání či šíření těchto obsahů nebo vysílacích signálů; 

22. zdůrazňuje, že autorské právo je důležitým hospodářským základem tvůrčí činnosti, 

pracovních míst a inovací a zárukou kulturní rozmanitosti a že je důležité umožnit 

evropských tvůrčím a kulturním odvětvím prosadit se v celosvětové konkurenci; 

zdůrazňuje, že je nezbytné pokračovat v úsilí o nalezení rovnováhy mezi všemi klíčovými 

aktéry v oblasti autorského práva a že jakákoli revize právních předpisů v této oblasti by 

měla zajišťovat odpovídající ochranu, která by podporovala investice a růst v tvůrčím 

a kulturním odvětví a odstraňovala právní nejistotu a nejednotnost, které mají nepříznivý 

dopad na fungování jednotného digitálního trhu; naléhavě Komisi vyzývá, aby případně 

revidovala právní rámec autorského práva, aby byl umožněn lepší přístup evropských 

občanů k tvůrčímu obsahu, a aby podporovala evropské výzkumné pracovníky, vzdělávací 

zařízení, instituce zabývající se kulturním dědictvím a tvůrčí odvětví, aby mohly 

přizpůsobit svou činnost digitální éře; poukazuje na to, že je třeba, aby ti, kdo mají zisk 

z využívání děl chráněných autorským právem, platili odpovídající odměnu a aby jakékoli 

řešení v této oblasti neodrazovalo od používání legálních poskytovatelů; připomíná, že 

digitální technologie předefinovaly hodnotový řetězec v kulturním odvětví, především ku 

prospěchu zprostředkovatelů a často na úkor tvůrců; žádá Komisi, aby zjistila rozsah 

a dopad těchto změn a navrhla opatření, která by zlepšila odměňování autorů a umělců na 

celoevropské úrovni; zdůrazňuje, že veškerá revidovaná ustanovení by měla obstát 

v budoucnu a měla by být technologicky neutrální, založená na důkazech a pečlivě 

posouzená v souladu s cílem Komise zlepšit právní úpravu, přičemž by měla brát v úvahu 

rozdíly mezi digitálním a analogickým prostředím; 

23. vítá ambice Komise týkající se zlepšení přeshraničního přístupu k digitálnímu obsahu tím, 

že se umožní snazší vypořádání práv s přihlédnutím k novým možnostem odměňování 

vyplývajícím z digitalizace, a vytvoří větší právní jistota; zdůrazňuje, že minimální normy 

pro výjimky a omezení a případně další harmonizace jsou klíčovými aspekty zvyšování 

právní jistoty a měly by, kdykoli je to možné, brát v úvahu kulturní odlišnosti; zdůrazňuje, 
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že přeshraniční dostupnost by neměla zabraňovat financování obsahu a služeb a měla by 

respektovat hodnotu kulturní a jazykové rozmanitosti; zdůrazňuje, že je třeba podporovat 

audiovizuální odvětví při rozvíjení inovativních licenčních řešení s cílem přizpůsobit jeho 

modely financování digitální éře; 

24. zdůrazňuje, že profesní činnost nebo obchodní modely založené na porušování autorského 

práva závažným způsobem ohrožují fungování jednotného digitálního trhu, a vyzývá 

k přijetí celoevropského přístupu, který by zajišťoval, aby nikdo neměl prospěch 

z úmyslného porušování autorského práva; 

25. vyzývá Komisi, aby podporovala přenositelnost a interoperabilitu s cílem podpořit volný 

pohyb legálně získaného a legálně zpřístupněného obsahu a služeb v celé EU a dostupnost 

a přeshraniční použitelnost předplatného, přičemž je třeba respektovat, že některé 

hospodářské modely jsou založeny na teritorialitě práv v Evropě, zejména pokud jde 

o financování audiovizuální produkce, zvláště předběžné financování filmové produkce, 

což přispívá k velké kulturní rozmanitosti; zdůrazňuje, že mezi zásadou teritoriality 

a opatřeními na podporu přenositelnosti obsahů není rozpor; domnívá se, že celoevropské 

licence by měly být nadále možné a měly by být zavedeny na dobrovolném základě 

a mělo by jim předcházet posouzení dopadů; zdůrazňuje, že podobné licence nemohou 

nahradit teritorialitu a že modely financování audiovizuálních děl vycházejí z licenčních 

modelů jednotlivých států, které jsou vytvořeny tak, aby odpovídaly znakům 

vnitrostátních trhů; s ohledem na článek 118 SFEU žádá, aby byla dále rozvíjena 

celounijní správa práv a aby měla přitažlivější povahu; 

26. domnívá se, že na základě konzultací je třeba vyjasnit, co se považuje za „neodůvodněné 

zeměpisné blokování“; připomíná, že existují uspořádání, pro něž je zeměpisné blokování 

nezbytné, zejména s ohledem na kulturní rozmanitost, v souvislosti s níž je to často nástroj 

zabraňující monopolizaci trhu; konstatuje, že územní omezení se jeví jako nutné 

v případě, že náklady na přeshraniční nabídku obsahu a služeb nejsou kryty a 

refinancování není dostupné; 

27. vyzývá Komisi, aby optimalizovala na základě konzultací se zúčastněnými subjekty 

časové intervaly uvádění do distribuce prostřednictvím médií s cílem urychlit dostupnost 

audiovizuálního obsahu a zachovat udržitelnost první a druhé distribuční fáze vyplývající 

ze způsobů financování audiovizuálního obsahu; 

28. vyzývá členské státy, aby, aniž by byla dotčena morální práva autorů, rozšířily stávající 

výjimky pro citace na krátké audiovizuální citace pro užití v jiných oblastech, než je 

reklama a politika, a to pod podmínkou, že u použitých děl bude jednoznačně stanoven 

jejich autor, citace nebudou v rozporu s běžným užíváním díla a nebudou poškozovat 

legitimní zájmy autorů; 

29. vyzývá k rozvoji dialogu mezi tvůrci, nositeli práv a zprostředkovateli s cílem posilovat 

vzájemně prospěšnou spolupráci, při níž je zajištěna ochrana autorských práv a zároveň je 

umožněna a podporována inovativní tvorba obsahu; vyzývá Komisi, aby podnikla další 

kroky k modernizaci autorského práva s cílem poskytovat a rozvíjet inovativní nové 

formy licencí, které by byly účinnější s ohledem na využívání tvůrčího obsahu on-line, 

a braly by tudíž také v úvahu možnosti kolektivních licencí; 

30. domnívá se, že právní koncepce stanovená směrnicí 93/83/EHS by mohla, poté co bude 



 

AD\1076190CS.doc 9/12 PE565.210v02-00 

 CS 

provedeno další posouzení, zlepšit přeshraniční přístup k legálnímu on-line obsahu 

a službám na jednotném digitálním trhu, aniž by byly zpochybněny zásady smluvní 

svobody, přiměřené odměňování autorů a umělců a územní platnost exkluzivních práv, a 

vítá iniciativu Komise směřující k provedení veřejných konzultací o směrnici 93/83/EHS; 

31. zdůrazňuje, že je potřeba řešit problematické hranice, které existují mezi právem na 

rozmnožování a právem na sdělování děl veřejnosti; poukazuje na nutnost vyjasnit pojem 

„komunikace s veřejností“ s ohledem na nedávnou judikaturu Soudního dvora Evropské 

unie; zdůrazňuje potřebu společné definice „veřejné sféry“, aby bylo zajištěno co největší 

šíření kulturního obsahu v EU; 

32. naléhavě žádá o stanovení povinných omezení a poskytnutí výjimek ze stávajících 

právních předpisů týkajících se autorského práva, jako je tomu např. v oblasti vzdělávání 

a výzkumu nebo v knihovnách a muzeích, které umožní rozsáhlejší šíření obsahu v EU, 

ale zároveň budou zohledňovat svobodu projevu a informací, svobodu umění a věd 

a náboženskou a jazykovou rozmanitost; 

33. zdůrazňuje, že k dosažení opravdu jednotného digitálního trhu v Evropě a s cílem umožnit 

občanům, včetně zranitelných osob, plně využívat nové digitální technologie, je třeba 

vyvinout další úsilí o zlepšení mediální gramotnosti; vybízí proto členské státy, aby 

uznaly význam mediálního vzdělávání, začlenily získávání digitálních dovedností do 

školních kurikul a zlepšily nezbytné technické vybavení; zdůrazňuje v této souvislosti, že 

je důležité poskytovat učitelům odpovídající školení v oblasti digitálních dovedností, 

způsobů účinné výuky těchto dovedností a způsobů, jak je lze využívat k podpoře procesu 

učení obecně; 

34. zdůrazňuje, že schopnost nezávisle a kriticky využívat média si žádá celoživotní 

vzdělávání všech generací, které stejně jako vývoj médií prochází neustálou změnou, a že 

tuto schopnost je třeba chápat jako klíčovou kvalifikaci; zdůrazňuje, že ke zlepšení úrovně 

odborných znalostí v oblasti IKT v Evropě a k uspokojení zvyšující se poptávky po 

kvalifikovaných pracovnících s digitálními dovednostmi v EU je nutné přizpůsobit 

systémy vzdělávání a odborné přípravy; vybízí proto Komisi a členské státy, aby podle 

vzoru společného evropského referenčního rámce pro jazyky stanovily evropský certifikát 

nebo systém hodnocení, a vytvořily tak základ pro vzájemné uznávání digitálních 

dovedností a kvalifikací; zdůrazňuje, že je třeba vyvinout další úsilí s cílem zlepšit 

mediální gramotnost obyvatel, a vyzývá Komisi a členské státy, aby prostřednictvím 

iniciativ a koordinovaných akcí podporovaly mediální gramotnost všech obyvatel EU, 

zejména zranitelných osob; navrhuje, aby byla internetová gramotnost trvale začleněna do 

úsilí o zvýšení mediální gramotnosti; 

35. považuje za nezbytné, aby Komise a členské státy přijaly dvoucestný přístup k otázce 

kompetencí a digitálních dovedností a investovaly do digitálního vzdělávání a digitálních 

infrastruktur a do integrace digitálního obsahu a metod do stávajících vzdělávacích 

programů; doporučuje zaměřovat se i nadále na zlepšování ochrany dětí v on-line 

prostředí prostřednictvím transparentních samoregulačních opatření v souladu se 

stávajícími právními předpisy jednotlivých členských států a případně EU; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby předkládaly všem generacím nabídky s cílem zprostředkovat jim 

vhodné a nezávislé zpracování záplavy informací a investovaly více do budování 

evropských sítí pro výuku mediální gramotností s cílem podpořit výměnu osvědčených 
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postupů a zajistit celoevropskou publicitu iniciativ prováděných na celostátní, regionální 

nebo místní úrovni; 

36. vybízí Komisi a členské státy, aby zintenzivnily výzkum týkající se působení digitálních 

médií na intelektuální schopnosti, účinné metody sebekontroly a úspěšnost digitálního 

učení založeného na hře; 

37. zdůrazňuje, že hlavním kulturním základem evropského jednotného digitálního trhu je 

živá rozmanitost jazyků a zvyšující se vícejazyčnost; domnívá se, že digitální podpora 

jazykové rozmanitosti, zvýšení její dostupnosti a podpora a zajišťování příslušných 

dovedností jsou zásadním předpokladem sociálně udržitelného rozvoje jednotného 

digitálního trhu; v souvislosti s produktivním přístupem k mnohojazyčnosti očekává, že 

Komise vyvine intenzivnější úsilí směřující k produktivnímu vzájemnému působení 

s mnohojazyčností, aby umožnila rychlejší zavádění technologického základu pro aktivní 

podporu a produktivní uplatňování evropské mnohojazyčnosti ve vzdělávání, filmu, 

kulturním dědictví, výzkumu a veřejné správě stejně jako v každodenním pracovním a 

podnikatelském životě; 

38. zdůrazňuje význam zásady teritoriality např. pro evropskou filmovou kulturu a žádá, aby 

modely financování audiovizuálních děl, které vycházejí z licenčních modelů jednotlivých 

členských států, nebyly znehodnocovány povinnými celoevropskými licencemi; 

zdůrazňuje naopak, že přeshraniční přenositelnost legálně získaného obsahu by měla být 

podporována; 

39. vyzývá Komisi, aby zajistila soulad se zásadami internetové neutrality, což je zcela 

zásadní, pokud jde o sbližování médií; 

40. zdůrazňuje, že rozsáhlé zajištění neutrality sítě je ústředním prvkem sociálně spravedlivé 

strategie pro jednotný digitální trh, který by neměl být částečně obětován výměnou za 

krátkodobě potřebný cíl, kterým je zrušení poplatků za roaming; 

41. připomíná, že je nutné zachovávat spravedlivou rovnováhu práv a zájmů mezi různými 

kategoriemi nositelů práv a uživateli předmětu činnosti chráněného autorským právem; 

42. vítá iniciativu Komise, která má v úmyslu uspořádat veřejnou konzultaci o směrnici 

93/83/EHS o družicovém vysílání a kabelovém přenosu s cílem zjistit, zda je možné 

rozšířit oblast působnosti směrnice na internetové přenášení audiovizuálních děl 

prostřednictvím streamingových služeb nebo služeb videa na vyžádání, což by subjektům 

poskytujícím služby veřejnoprávního vysílání umožnilo výrazně lépe plnit jejich veřejné 

poslání v digitálním věku a přispělo k dokončení jednotného digitálního trhu; 

43. očekává, že Komise vyvine v rámci strategie pro jednotný digitální trh i v jiných oblastech 

intenzivnější úsilí směřující k produktivnímu vzájemnému působení s mnohojazyčností, 

aby umožnila rychlejší zavádění technologického základu pro aktivní ochranu a 

produktivní uplatňování evropské mnohojazyčnosti ve vzdělávání, filmu, kulturním 

dědictví, výzkumu a veřejné správě stejně jako v každodenním pracovním a 

podnikatelském životě; 

44. je potěšen tím, že Komise zvažuje vytvoření nových systémů pro ukládání vědomostí pro 

veřejný sektor prostřednictvím certifikovaných technologií cloud computingu a 



 

AD\1076190CS.doc 11/12 PE565.210v02-00 

 CS 

vytěžování textů a dat, které budou zabezpečené z hlediska práv na ochranu údajů; je toho 

názoru, že jejich využívání ve vzdělávacích institucích, veřejných knihovnách a v 

archivech si vyžádá specifické odborné vzdělávání a přípravu v oboru knihovnictví, 

archivace a dokumentace, jakož i odpovídající mnohojazyčnou dostupnost pro uživatele; 

45. vybízí k tomu, aby v rámci strategie pro jednotný digitální trh bylo důkladněji 

přezkoumáno zavádění bezplatného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem 

vzdělávacími institucemi a orgány veřejné správy, neboť přístupnost a viditelnost 

zdrojového kódu zvyšuje spoluúčast veřejných orgánů na rozhodování o využívání 

kolaborativních inovací, čímž dochází k úspoře zdrojů; domnívá se, že díky většímu 

množství softwaru s otevřeným zdrojovým kódem by uživatelé mohli získávat osvědčení 

o svých digitálních dovednostech zejména v rámci vzdělávacích institucí; 

46. vybízí k tomu, aby digitální podoby spolupráce a kolaborativní komunikace, při nichž se 

využívají a dále rozvíjejí licence Creative Commons, byly bez ohledu na státní i jazykové 

hranice vyučovány a uplatňovány ve vzdělávání, v odborném vzdělávání a přípravě, ale 

i ve veřejných výzkumných institucích, a aby byly podporovány při zadávání veřejných 

zakázek. 
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