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NÁVRHY 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku a Výbor 

pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu 

uznesenia, ktoré príjmu, tieto návrhy: 

– so zreteľom na článok 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

– so zreteľom na Protokol o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch 

pripojený k Amsterdamskej zmluve, ktorá mení Zmluvu o Európskej únii, zmluvy o 

založení Európskych spoločenstiev a niektoré súvisiace akty, 

– so zreteľom na Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý 

20. októbra 2005 prijala Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru 

(UNESCO), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o 

koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo 

správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych 

mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 o hybridnej televízii (Connected TV)2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o príprave na plne konvergovaný 

audiovizuálny svet3, 

A. keďže digitalizácia ovplyvňuje všetky aspekty života európskych občanov; keďže 

kultúrny a kreatívny priemysel, najmä audiovizuálne odvetvie so svojou rastúcou ponukou 

atraktívnych a doplnkových elektronických služieb, vytvára v EÚ významnú kultúrnu a 

hospodársku hodnotu, zamestnanosť, rast a inovácie; keďže je potrebné výraznejšie 

podporovať toto odvetvie v jeho úsilí využívať digitálne príležitosti, rozširovať okruh 

svojich divákov a podporovať rast; a keďže činnosti úzko spojené s autorským právom 

tvoria významnú časť kultúrneho a kreatívneho priemyslu; 

B. keďže EÚ sa pristúpením k Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti 

kultúrnych prejavov po boku svojich členských štátov zaviazala zabezpečiť účinné 

prostriedky na to, aby mediálna rozmanitosť nezávisela iba od ekonomických príležitostí 

na trhu; 

C. keďže technická konvergencia médií sa medzičasom stala skutočnosťou, najmä v prípade 

vysielania, tlače a internetu, a keďže európske politiky v oblasti médií, kultúry a sietí 

musia rýchlo prispôsobiť regulačný rámec týmto novým podmienkam a zabezpečiť 

zavedenie a vykonávanie jednotnej úrovne regulácie, a to aj so zreteľom na nových 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1. 

2  Prijaté texty, P7_TA(2013)0329. 

3  Prijaté texty, P7_TA(2014)0232. 
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účastníkov na trhu z EÚ a tretích krajín; 

D. keďže smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (smernica AVMS) je dôležitá z 

hľadiska európskej regulácie médií a podpory európskych diel; keďže by mala vychádzať 

zo zásady technologickej neutrality a zabezpečiť rovnaké podmienky, ako aj lepší prístup 

k digitálnemu obsahu a digitálnym službám a ich lepšiu vyhľadateľnosť; 

E. keďže transpozícia článku 13 smernice AVMS týkajúceho sa podpory európskych diel zo 

strany služieb na požiadanie nie je vo väčšine členských štátov dostatočne normatívna na 

to, aby naplnila cieľ v oblasti kultúrnej rozmanitosti, ktorý je v smernici zakotvený; 

F. keďže kultúrny a kreatívny priemysel je závislý od autorského práva, ktoré si vyžaduje 

konsolidovaný regulačný rámec na zabezpečenie životaschopnosti, rozširovania a 

rozmanitosti európskej kultúry; keďže rastúca sila a niekedy dominantné postavenie a 

obmedzená zodpovednosť sprostredkovateľov internetu môžu ohroziť trvalo udržateľnú 

tvorbu hodnôt pre autorov a umelcov a majú negatívny vplyv na ich tvorivý potenciál; 

keďže v štúdii s názvom Teritorialita a jej vplyv na financovanie audiovizuálnych diel 

(Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works) sa zdôrazňuje dôležitá 

úloha územných licencií vzhľadom na refinancovanie európskych filmov; 

1. víta návrhy Komisie na urýchlenie digitalizácie v EÚ a jej iniciatívy na zjednodušenie 

cezhraničného prístupu k digitálnemu obsahu; zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú 

verejnoprávni vysielatelia a verejnoprávne digitálne služby pre obyvateľstvo, najmä pre 

ľudí v okrajových regiónoch a pre zraniteľné skupiny1 ľudí; vyzýva Komisiu, aby lepšie 

identifikovala osobitné potreby tvorivého priemyslu so zreteľom na rôzne druhy obsahu, 

tvorivé diela a obchodné modely, a aby ich zohľadnila pri navrhovaní zmien a riešení; 

2. zdôrazňuje duálny charakter audiovizuálnych médií ako kultúrneho a hospodárskeho 

kapitálu; poznamenáva, že je potrebné, aby budúca regulácia médií na európskej úrovni 

nevyplývala z nedostatku spôsobov komunikácie, ale hlavne z nutnosti zabezpečiť 

rozmanitosť, a trvá na tom, že prístup k rozmanitým a kvalitným médiám a kultúrnej a 

jazykovej rozmanitosti a kvalite by nemal závisieť od hospodárskych možností 

jednotlivca; 

3. nalieha na Komisiu, aby v nadchádzajúcej revízii smernice AVMS zohľadnila 

technologické zmeny a nové podnikateľské modely v digitálnom svete, ako aj meniace sa 

návyky sledovania a nové spôsoby prístupu k audiovizuálneho obsahu, a to zosúladením 

lineárnych a nelineárnych služieb a stanovením spoločných minimálnych požiadaviek na 

úrovni EÚ pre všetky audiovizuálne mediálne služby, s cieľom zabezpečiť ich dôsledné 

uplatňovanie v EÚ zo strany všetkých aktérov pôsobiacich v audiovizuálnych mediálnych 

službách, okrem prípadov, keď je takýto obsah nevyhnutným ukončením iného než 

audiovizuálneho obsahu alebo audiovizuálnych služieb; domnieva sa, že táto revízia by sa 

mala zamerať na sociálne, kultúrne a hospodárske ciele, ako aj na vysoké štandardy 

ochrany detí a spotrebiteľov a osobných údajov, ako aj podpory kultúrnej rozmanitosti; 

domnieva sa, že by sa zároveň mala zamerať na zintenzívnenie investícií do 

audiovizuálneho obsahu a platforiem v EÚ a na šírenie tohto obsahu, čím sa podporí 

                                                 
1  Vymedzenie podľa Tuniskej agendy a Ženevskej deklarácie zásad prijatej na svetovom samite o informačnej 

spoločnosti. 
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dostupnosť európskych diel, v súlade so súčasnými právnymi predpismi v oblasti 

autorského práva alebo ich prípadnými budúcimi zmenami; 

4. zdôrazňuje, že uplatňovanie zásady krajiny pôvodu zakotvenej v smernici AVMS je 

nevyhnutným predpokladom pre cezhraničné poskytovanie audiovizuálneho obsahu a 

míľnikom na ceste k spoločnému trhu so službami; zdôrazňuje, že sa tým nebráni 

dosahovaniu cieľov v sociálnej a kultúrnej oblasti a nevylučuje sa potreba prispôsobiť aj 

iné právne predpisy Únie, než je smernica AVMS, prostrediu internetu a digitálnemu 

prostrediu, ani potreba venovať osobitnú pozornosť spoločnostiam, ktoré ponúkajú 

audiovizuálny obsah on-line alebo na požiadanie a usilujú sa vyhnúť zdaneniu a regulácii 

audiovizuálneho obsahu tým, že majú sídlo v krajinách s nízkou sadzbou dane alebo 

nedostatočnou reguláciou audiovizuálneho obsahu; 

5. opätovne vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali pojem „mediálna služba“ 

vymedzený v článku 1 smernice AVMS takým spôsobom, aby sa pri zachovaní 

primeranej slobody v rozhodovaní členských štátov viac zohľadnil možný sociálno-

politický dosah služieb a jeho osobitné prvky, a to najmä ich význam z hľadiska 

formovania mienky a jej rozmanitosti, ako aj otázka redakčnej zodpovednosti; 

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rovnako zaviedli a efektívne uplatňovali zákaz 

akejkoľvek audiovizuálnej mediálnej služby v EÚ, ktorá porušuje ľudskú dôstojnosť, 

podnecuje k nenávisti či rasizmu; vyzýva, aby sa prijali opatrenia na zabezpečenie 

dostupnosti audiovizuálnych mediálnych služieb pre zraniteľné skupiny ľudí, zamedzenie 

akejkoľvej forme diskriminácie, ako sa uvádza v článku 21 Charty základných práv 

Európskej únie, naprieč všetkými typmi audiovizuálnych mediálnych služieb, a 

zabezpečenie práva na odpoveď voči všetkým audiovizuálnym mediálnym službám, na 

ktoré sa vzťahuje redakčná zodpovednosť; 

7. konštatuje, že sprostredkovatelia, on-line platformy a užívateľské rozhrania majú popri 

zjednodušovaní prístupu k obsahu čoraz viac možností ovplyvňovať rozmanitosť; 

domnieva sa preto, že popri politike hospodárskej súťaže a regulačných aspektoch si 

osobitnú pozornosť vyžaduje aj demokratický politický cieľ v oblasti zabezpečenia 

rozmanitosti; vyzýva Komisiu, aby vymedzila pojmy „on-line platforma“ a „užívateľské 

rozhranie“, a upravila tiež úlohu ostatných sprostredkovateľov bez toho, aby ohrozila ich 

inovačný potenciál, pričom zohľadní ich aktívnu alebo pasívnu úlohu; domnieva sa, že 

každý, vrátane poskytovateľov on-line platforiem a užívateľských rozhraní, by mal 

podliehať smernici AVMS, pokiaľ ide o audiovizuálne mediálne služby; zdôrazňuje v 

tejto súvislosti, že je dôležité uplatňovať pravidlá zamerané na zlepšenie vyhľadávania 

legálneho obsahu a informácií s cieľom posilniť slobodu médií, pluralizmus a nezávislý 

výskum a zaručiť dodržiavanie zásady nediskriminácie, ktorá je nevyhnutná na 

zabezpečenie jazykovej a kultúrnej rozmanitosti; 

8. žiada opatrenia na sprístupnenie audiovizuálnych mediálnych služieb ľuďom so 

zdravotným postihnutím a zabránenie všetkým formám diskriminácie, ako je stanovené v 

článku 21 Charty základných práv Európskej únie; 

9. zdôrazňuje v tejto súvislosti, že Komisia by sa pri tom mala zamerať na spoločné ciele, 

ako sú nediskriminácia a zmluvná sloboda, dostupnosť, vyhľadateľnosť, technologická 

neutralita, neutralita siete, transparentnosť a vytvorenie rovnakých podmienok; 
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10. žiada, aby audiovizuálne mediálne služby vo verejnom záujme alebo s vplyvom na 

mienkotvorný proces boli ľahko dostupné a vyhľadateľné pre všetkých používateľov, 

najmä ak sú konfrontovaní s obsahom vopred stanoveným výrobcami zariadení, 

prevádzkovateľmi sietí, poskytovateľmi obsahu alebo inými zostavovateľmi takým 

spôsobom, ktorý nerešpektuje možnosť používateľov rozhodovať o 

nastavení/nainštalovaní vlastných pravidiel a preferencií; zdôrazňuje, že na realizovanie 

myšlienky vyhľadateľnosti audiovizuálneho obsahu vo verejnom záujme môžu členské 

štáty zaviesť osobitné pravidlá, ktorých cieľom je zachovať kultúrnu a jazykovú 

rozmanitosť a rôznorodosť informácií, názorov a médií, zaručiť ochranu detí, mladých 

ľudí a menšín a ochranu spotrebiteľov vo všeobecnosti; 

11. zdôrazňuje, že prispôsobenie smernice AVMS by malo vytvoriť zníženie regulácie, 

spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže, väčšiu flexibilita v súvislosti s 

kvantitatívnymi a obchodnými pravidlami komunikácie a posilniť spoločnú reguláciu a 

samoreguláciu vyvážením pomeru práv a povinností vysielateľov, a to prostredníctvom 

horizontálneho a prierezového regulačného prístupu k médiám, s právami a povinnosťami 

iných účastníkov trhu; domnieva sa, že je potrebné uprednostniť zásadu jasnej 

rozpoznateľnosti a rozlišovania medzi reklamou a obsahom programu pred zásadou 

oddeľovanie reklamy a programov naprieč všetkými formami médií; 

12. zdôrazňuje, že v záujme zamedzenia svojvoľnému výberu jurisdikcie (forum shopping), 

by sa mali krajina pôvodu zisku z reklamy, jazyk služby a verejnosť, ktorú má reklama a 

obsah osloviť, považovať za súčasť kritérií na určenie audiovizuálnej regulácie, ktorá sa 

má použiť na audiovizuálne mediálne služby alebo na prvotné určenie príslušnosti 

členského štátu; 

13. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že požiadavky uvedené v článku 13 na podporu 

európskych diel prostredníctvom služieb na požiadanie sa vykonávajú v mnohých 

členských štátoch odlišným spôsobom, čo vedie k absencii jasných povinností a 

monitorovania, a tým k podpore svojvoľného výberu jurisdikcie pre služby na požiadanie; 

vyzýva preto Komisiu, aby posilnila článok 13 zavedením kombinácie jasných 

požiadaviek vrátane finančného príspevku a nástrojov na monitorovanie podpory 

európskych diel prostredníctvom služieb na požiadanie; vyzýva Komisiu, aby podporila 

zákonnú ponuku audiovizuálneho mediálneho obsahu presadzovaním nezávislých 

európskych diel; 

14. domnieva sa, že členské štáty by mali byť povinné zaviesť zoznamy hlavných podujatí 

vrátane športových a zábavných, o ktoré je všeobecný záujem, a mali by mať povinnosť 

predkladať tieto zoznamy Komisii; podujatia uvedené na zozname by mali byť prístupné a 

v súlade so všeobecnými normami kvality; 

15. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s preskúmaním smernice AVMS skontrolovala, do akej 

miery je zachovanie bodu 6.7 oznámenia Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej podpory 

na verejnoprávne vysielanie primerané a aktuálne; 

16. zdôrazňuje, že zákonná audiovizuálna on-line ponuka by sa mala naďalej rozvíjať s 

cieľom zlepšiť prístup spotrebiteľov k širokému a rozmanitému obsahu s možnosťou 

výberu rôznych jazykov a titulkov; 

17. vyzýva Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC), aby 
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podrobnejšie preskúmal distribučné kanály a spôsoby predaja používané sieťami 

sprostredkujúcimi obsah alebo distribučnými sieťami v EÚ, a aký to má vplyv na 

rozmanitosť médií; 

18. podporuje z kultúrneho a politického hľadiska cieľ Komisie urýchliť budovanie 

širokopásmového pripojenia na internet, najmä vo vidieckych oblastiach, a žiada podporiť 

verejné bezdrôtové miestne počítačové siete (WLAN) vo veľkých aj malých obciach, 

keďže takýto prístup poskytuje nevyhnutnú infraštruktúru pre ich budúcu prevádzku v 

záujme sociálnej a kultúrnej integrácie, moderných procesov vzdelávania a poskytovania 

informácií, cestovného ruchu a regionálneho kultúrneho hospodárstva; 

19. poukazuje na uzatvorenie Marakéšskej zmluvy, ktorou sa uľahčí prístup zrakovo 

postihnutých ku knihám, a podporuje jej urýchlenú ratifikáciu; 

20. vyzýva Komisiu, aby v záujme zlepšenia prístupu k informáciám a kultúrnym objektom a 

v súlade s prijatými záväzkami, čo najskôr predložila návrh zníženia sadzieb DPH pre 

tlač, elektronickú vydavateľskú činnosť, knihy a elektronické publikácie; 

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby z právneho hľadiska zabezpečili jednotnosť 

digitálneho obsahu a najmä zakázali tretím stranám prekrývať tieto služby s obsahom 

alebo inými službami alebo ich rozdeľovať, pokiaľ to výslovne neinicioval používateľ, a, 

v prípade obsahu, ktorý nespadá pod definíciu individuálnej komunikácie, pokiaľ ich 

povolil poskytovateľ obsahu; poukazuje na skutočnosť, že je nevyhnutné zabrániť 

nepovoleným zásahom tretích strán do obsahu alebo vysielacieho signálu poskytovateľa a 

nepovolenému dekódovaniu, využívaniu alebo ďalšiemu šíreniu takéhoto obsahu alebo 

signálu; 

22. konštatuje, že autorské právo je dôležitým hospodárskym základom pre tvorivosť, 

zamestnanosť a inovácie, ako aj zárukou kultúrnej rozmanitosti, a je nevyhnutné z 

hľadiska možnosti európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu súťažiť v 

celosvetovom meradle; zdôrazňuje, že je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie v oblasti 

autorského práva v záujme dosiahnutia rovnováhy medzi všetkými kľúčovými aktérmi, a 

že akákoľvek jeho revízia by mala zaistiť primeranú ochranu, ktorá stimuluje investície a 

rast kultúrneho a kreatívneho priemyslu a zároveň odstraňuje právnu neistotu a nesúlad, 

ktoré negatívne ovplyvňujú fungovanie jednotného digitálneho trhu; vyzýva Komisiu, aby 

tam, kde je to potrebné, preskúmala regulačný rámec pre autorské právo, s cieľom 

dosiahnuť lepší prístup európskych občanov ku kreatívnemu obsahu a stimulovať 

európskych výskumníkov, vzdelávacie zariadenia, inštitúcie kultúrneho dedičstva a 

kreatívny priemysel k prispôsobeniu svojich činností digitálnemu svetu; zdôrazňuje, že tí, 

ktorí využívajú diela chránené autorským právom musia platiť primeranú odmenu, a že 

akékoľvek riešenia v tejto súvislosti by nemali odrádzať od vyžívania služieb legálnych 

prevádzkovateľov; pripomína, že digitálne technológie zmenili hodnotový reťazec v 

kultúrnom priemysle, najmä v prospech sprostredkovateľov a často na úkor tvorcov; žiada 

Komisiu, aby preskúmala rozsah a dosah týchto zmien a navrhla opatrenia na zlepšenie 

odmeňovanie autorov a umelcov na európskej úrovni; zdôrazňuje, že všetky revidované 

ustanovenia by mali byť nadčasové a technologicky neutrálne, založené na dôkazoch a 

starostlivo posúdené v súlade s cieľom Komisie na lepšiu právnu úpravu, pričom by 

zohľadňovali rozdiely medzi digitálnymi a analógovými prostrediami; 

23. víta ambíciu Komisie zlepšiť cezhraničný prístup k digitálnemu obsahu prostredníctvom 
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jednoduchšieho vysporiadania práv a zohľadniť nové možnosti odmeňovania vyplývajúce 

z digitalizácie a posilniť právnu istotu; zdôrazňuje, že minimálne normy pre výnimky a 

obmedzenia, a tam, kde je to vhodné, ďalšia harmonizácia, sú kľúčové aspekty zlepšenia 

právnej istoty, a vždy, keď je to možné, by mali zohľadňovať kultúrne osobitosti; 

zdôrazňuje, že cezhraničná dostupnosť by nemala brániť procesu financovania obsahu 

alebo služieb, a že by mala rešpektovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť ako kapitál; 

zdôrazňuje, že je potrebné podporovať audiovizuálny priemysel v záujme rozvoja 

inovatívnych licenčných riešení a prispôsobenia modelov ich financovania digitálnemu 

veku; 

24. zdôrazňuje, že zárobkové činnosti alebo obchodné modely založené na porušovaní 

autorského práva, sú vážnou hrozbou pre fungovanie jednotného digitálneho trhu, a žiada 

celoeurópsky prístup na zabezpečenie toho, že nikto nebude zneužívať úmyselné 

porušovanie autorského práva; 

25. vyzýva Komisiu, aby podporovala prenosnosť a interoperabilitu s cieľom stimulovať 

voľný pohyb legálne nadobudnutého a sprístupneného obsahu alebo služieb v celej EÚ, 

ako aj prístupnosť a cezhraničnú funkčnosť predplatného, pričom sa bude rešpektovať, že 

niektoré hospodárske modely sú založené na zásade teritoriality práv v Európe, 

predovšetkým pokiaľ ide o financovanie audiovizuálnej tvorby a najmä predbežne 

financovaných filmových produkcií, čím sa umožní silná kultúrna rozmanitosť; 

zdôrazňuje, že neexistuje rozpor medzi zásadou teritoriality a opatreniami na podporu 

prenosnosti obsahu; domnieva sa, že celoeurópske licencie by mali zostať ako možnosť, 

mali by sa zavádzať na báze dobrovoľnosti a malo by im predchádzať hodnotenie vplyvu; 

zdôrazňuje, že takéto licencie nemôžu nahradiť teritorialitu a že modely financovania 

audiovizuálnych diel sú založené na národných licenčných modeloch a prispôsobené 

národným trhom; požaduje, so zreteľom na článok 118 ZFEÚ, ďalší rozvoj 

celoeurópskeho riadenia práv a jeho zatraktívnenie; 

26. domnieva sa, že s ohľadom na konzultácie je potrebné objasniť, čo predstavuje 

„neodôvodnené geografické blokovanie“ (unjustified geo-blocking); pripomína, že 

existujú konfigurácie, pri ktorých je geografické blokovanie potrebné, najmä vzhľadom na 

aspekt kultúrnej rozmanitosti, vo vzťahu ku ktorej je často nevyhnutným nástrojom na 

zabránenie vzniku monopolu na trhu; konštatuje, že územné obmedzenie sa javí ako 

nevyhnutné tam, kde náklady spojené s cezhraničnou ponukou obsahu alebo služieb nie sú 

pokryté a refinancovanie nie je k dispozícii; 

27. žiada Komisiu, aby prostredníctvom konzultácií so zainteresovanými stranami 

zoptimalizovala načasovanie distribúcie diel v záujme urýchlenia dostupnosti 

audiovizuálneho obsahu, pričom ostane zachovaná udržateľná prvá a druhá distribučná 

fáza v závislosti od schém financovania audiovizuálneho obsahu; 

28. vyzýva členské štáty, aby rozšírili rozsah výnimiek v oblasti citácií bez toho, aby tým boli 

dotknuté morálne práva autora, krátke audiovizuálne citácie, ktoré neslúžia na reklamné 

alebo politické účely, a to za predpokladu, že je uznané autorstvo použitého diela, že 

citácia nie je v rozpore s bežným používaním diela a že sa nedotýka oprávnených záujmov 

autorov; 

29. žiada ďalší dialóg medzi tvorcami, držiteľmi práv a sprostredkovateľmi v záujme 

posilnenia vzájomne prospešnej spolupráce, ktorou sa chránia autorské práva a zároveň sa 
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umožňujú a podporujú inovačné spôsoby vytvárania obsahu; vyzýva Komisiu, aby prijala 

ďalšie opatrenia na modernizáciu autorského práva s cieľom poskytnúť a rozvíjať nové 

inovačné licenčné formy, ktoré sú efektívnejšie, pokiaľ ide o používanie kreatívneho 

obsahu na internete, a vzala tiež do úvahy možnosti kolektívnych licencií; 

30. domnieva sa, že právna koncepcia upravená v smernici 93/83/EHS, by po ďalšom 

posúdení mohla zlepšiť cezhraničný prístup k legálnemu on-line obsahu a službám na 

jednotnom digitálnom trhu bez spochybnenia zásady zmluvnej slobody, primeranej 

odmeny autorov a umelcov a územného charakteru výlučných práv a víta iniciatívu 

Komisie uskutočniť verejnú konzultáciu o smernici 93/83/EHS; 

31. zdôrazňuje, že je potrebné riešiť problematické hranice medzi právom na reprodukciu 

diela a právom na verejný prenos; zdôrazňuje potrebu objasnenia pojmu „verejný prenos“ 

v súvislosti s nedávnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie; zdôrazňuje, že je 

potrebné vymedziť spoločný pojem „verejná doména“ s cieľom zabezpečiť rozsiahle 

šírenie kultúrneho obsahu v EÚ; 

32. naliehavo vyzýva na zavedenie povinných obmedzení a výnimiek, ktoré sú ustanovené 

v platných právnych predpisoch o autorských právach, napríklad v oblasti vzdelávania, 

výskumu, knižníc a múzeí, aby sa umožnilo rozsiahlejšie šírenie obsahu v celej EÚ, 

pričom by sa mala brať do úvahy sloboda prejavu a právo na informácie, sloboda umenia 

a vedeckého bádania, ako aj náboženská a jazyková rozmanitosť; 

33. zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia skutočného jednotného digitálneho trhu v Európe a 

umožnenia občanom – vrátane zraniteľných skupín ľudí – plne využívať nové digitálne 

technológie, je potrebné ďalšie úsilie o zlepšenie mediálnej gramotnosti; nabáda preto 

členské štáty, aby uznali význam mediálneho vzdelávania, začlenili nadobúdanie 

digitálnych zručností do školských učebných osnov a skvalitnili potrebné technické 

vybavenie; zdôrazňuje v tejto súvislosti význam riadnej odbornej prípravy učiteľov v 

oblasti digitálnych zručností, spôsobov efektívnej výučby a využívania týchto zručností v 

procese učenia vo všeobecnosti; 

34. zdôrazňuje, že schopnosť samostatne a kriticky využívať médiá si vyžaduje celoživotné 

vzdelávanie zahŕňajúce všetky generácie, ktoré súčasne s rozvojom médií podlieha 

neustálej zmene, a že táto schopnosť predstavuje jednu zo základných zručností; 

zdôrazňuje, že v záujme zvýšenia úrovne profesionality v oblasti IKT v Európe a 

uspokojenia zvyšujúceho sa dopytu po odborníkoch s digitálnymi zručnosťami v EÚ, je 

nevyhnutné prispôsobiť tomu aj systémy vzdelávania a odbornej prípravy,  vyzýva v tejto 

súvislosti Komisiu a členské štáty, aby vypracovali základ pre vzájomné uznávanie 

digitálnych zručností a kvalifikácií prostredníctvom vytvorenia európskeho systému 

certifikácie alebo klasifikácie podľa príkladu spoločného európskeho referenčného rámca 

pre jazykové vzdelávanie a výučbu; zdôrazňuje nevyhnutnosť vyvíjania ďalšieho úsilia v 

oblasti zlepšovania mediálnej gramotnosti u občanov a vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporili mediálnu gramotnosť pre všetkých občanov EÚ, najmä pre zraniteľné 

skupiny ľudí, prostredníctvom iniciatív a koordinovaných opatrení; navrhuje, aby sa 

internetová gramotnosť stala trvalou súčasťou rozsahu úsilia o zvýšenie mediálnej 

gramotnosti; 

35. považuje za nevyhnutné, aby Komisia a členské štáty prijali dvojsmerný prístup k otázke 

právomoci a digitálnych zručností prostredníctvom investovania do digitálneho 
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vzdelávania a digitálnych infraštruktúr, ako aj do začleňovania digitálneho obsahu a 

metód do existujúcich vzdelávacích programov; odporúča naďalej sa zameriavať na 

zlepšovanie spôsobu ochrany detí na internete prostredníctvom transparentných 

samoregulačných opatrení v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, 

prípadne právnymi predpismi EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvárali ponuky 

pre všetky generácie v záujme sprostredkovania primeraného a autonómneho nakladania s 

nadmerným množstvom informácií, investovali viac do vytvárania európskych sietí na 

výučbu mediálnej gramotnosti, podporovali výmenu najlepších postupov a zviditeľňovali 

vnútroštátne, regionálne, ale aj miestne iniciatívy v celej Európe. 

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili výskum o účinkoch digitálnych médií 

na duševné schopnosti, o účinných metódach sebakontroly, ako aj o výsledkoch 

digitálneho vzdelávania hravou formou; 

37. zdôrazňuje, že živá rozmanitosť jazykov a rastúca viacjazyčnosť predstavujú zásadný 

kultúrny základ európskeho jednotného digitálneho trhu; domnieva sa, že digitálna 

podpora jazykovej rozmanitosti, zvýšenie jej prístupnosti, podpora a zabezpečenie 

príslušných zručností sa stanú základným predpokladom toho, aby sa jednotný digitálny 

trh mohol rozvíjať sociálne udržateľným spôsobom; očakáva vzhľadom na produktívne 

uplatňovanie viacjazyčnosti, že Komisia vynaloží väčšie úsilie smerom k produktívnej 

interakcii s viacjazyčnosťou s cieľom urýchliť začlenenie technologickej základne pre 

aktívnu podporu a produktívne uplatňovanie európskej viacjazyčnosti vo vzdelávaní, 

filme, kultúrnom dedičstve, výskume a verejnej správe, ako aj bežnom a pracovnom 

živote; 

38. zdôrazňuje dôležitosť zásady teritoriality, napríklad v oblasti európskej filmovej kultúry, a 

žiada, aby sa modely financovania audiovizuálnych diel, ktoré sú založené na 

vnútroštátnych modeloch poskytovania licencií, neodstránili prostredníctvom povinných 

celoeurópskych licencií;  zdôrazňuje, že by sa naopak mala podporovať cezhraničná 

prenosnosť zákonne nadobudnutého obsahu; 

39. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súlad so zásadou neutrality internetu, ktorá je 

nevyhnutná pri konvergencii médií; 

40. zdôrazňuje, že keďže rozsiahle zabezpečenie neutrality siete je ústredným prvkom 

sociálne spravodlivej stratégie v oblasti jednotného digitálneho trhu, nesmie sa ani sčasti 

oslabiť v záujme odstránenia roamingových poplatkov, ktoré je nutné z krátkodobého 

hľadiska; 

41. pripomína, že je nevyhnutné zabezpečiť spravodlivú rovnováhu práv a záujmov medzi 

rôznymi kategóriami držiteľov práv a užívateľmi produktov chránených autorským 

právom; 

42. víta iniciatívu Komisie viesť verejné konzultácie o smernici 93/83/EHS o satelitnom 

vysielaní a káblovej retransmisii a preskúmať možnosť rozšírenia pôsobnosti smernice na 

on-line sprístupňovanie audiovizuálnych diel prostredníctvom strímingového vysielania a 

videoprenosov na požiadanie, čo by výraznou mierou prispelo k schopnosti 

verejnoprávnych vysielateľov plniť úlohy verejného záujmu v digitálnom veku a prispieť 

k dokončeniu jednotného digitálneho trhu; 
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43. očakáva od Komisia, tak v rámci stratégie pre jednotný digitálny trh ako aj inde, že 

vynaloží väčšie úsilie smerom k produktívnej interakcii s viacjazyčnosťou s cieľom 

urýchliť začlenenie technologickej základne pre aktívnu ochranu a produktívne 

uplatňovanie európskej viacjazyčnosti vo vzdelávaní, filme, kultúrnom dedičstve, 

výskume a verejnej správe, ako aj bežnom a pracovnom živote; 

44. víta skutočnosť, že Komisia uvažuje o vytvorení nových systémov ukladania poznatkov 

pre verejný sektor prostredníctvom certifikovaných cloudových technológií a hĺbkovej 

analýzy údajov a textu, ktoré sú chránené legislatívou v oblasti ochrany údajov; domnieva 

sa, že používanie takýchto technológií vo vzdelávacích inštitúciách, verejných knižniciach 

a archívoch si vyžaduje osobitné vzdelávanie v oblasti knihovníctva, archivácie a 

dokumentácie, ako aj primeranú viacjazyčnú prístupnosť pre užívateľov; 

45. odporúča, aby sa v rámci stratégie pre jednotný digitálny trh dôkladnejšie preskúmalo 

zavádzanie voľného a otvoreného softvéru do vzdelávacích inštitúcií a verejnej správy, 

keďže prístupnosť a viditeľnosť zdrojového kódu zvyšuje efektívnu spoluúčasť verejných 

orgánov na rozhodovaní o využívaní spoločných inovácií; domnieva sa, že viac 

otvoreného softvéru môže najmä vo vzdelávacích inštitúciách umožniť osvedčovanie 

digitálnych zručností užívateľov; 

46. navrhuje, aby sa digitálne formy spolupráce a spoločnej komunikácie, a to na základe 

využívania a vývoja CC-licencií, vyučovali a uplatňovali bez ohľadu na hranice štátov a 

jazykov pri vzdelávaní a v odbornej príprave, ako aj vo verejných výskumných 

zariadeniach, a aby sa presadzovali pri verejných súťažiach. 
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