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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že kulturní průmysl je klíčovým poskytovatelm služeb s velkým přínosem, 
na nichž staví dynamická ekonomika založená na znalostech, a měl by být proto uznáván 
jako odvětví, které významně přispívá ke konkurenceschopnosti v Evropské unii;

2. domnívá se, že kulturní průmysl, který je významným zdrojem pracovních příležitostí 
v EU, musí především zapojit tvůrčí talenty; naléhavě žádá členské státy, aby podporovaly 
nové a inovativní způsoby celoživotního vzdělávání, které podněcují tvůrčí talent;

3. v kontextu lisabonské agendy uznává, že kulturní průmysl podněcuje růst a vytváří 
pracovní příležitosti; domnívá se proto, že v tvůrčích odvětvích je zapotřebí klást důraz 
na rozvoj dovedností a podporu inovace; vyzývá Komisi, aby zajistila dostatek zdrojů, 
které budou v členských státech k dispozici pro potřeby kulturního průmyslu;

4. přikládá velký význam pozměněnému návrhu směrnice Evropského Parlamentu a Rady, 
kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních 
předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (směrnice 
„Audiovizuální mediální služby bez hranic“)1 a vyzývá členské státy, aby v patřičnou 
dobu zajistily včasné provedení této směrnice, a vyzývá i Komisi, aby jej informovala 
o uplatňování této směrnice;

5. zdůrazňuje možnosti, jež přináší vysokorychlostní širokopásmové a nové bezdrátové 
technologie s velkým dosahem při rozvoji a šíření nových inovativních kulturních služeb 
a kulturního obsahu na venkově i ve městech ve všech dvaceti sedmi členských státech; 
dále vyzývá členské státy, aby přednostně podporovaly rozvoj širokopásmové sítě 
ve venkovských a okrajových oblastech s cílem překonat rozdíly v přístupu k digitálním 
technologiím; konstatuje, že technologický pokrok umožňuje uživatelům rychlejší přístup 
ke kulturnímu obsahu;

6. znovu zdůrazňuje nevídané možnosti, které kulturnímu průmyslu nabízí přechod 
na digitální vysílání z hlediska výhod, jež skýtají inovativní služby poskytované jeho 
prostřednictvím, jako jsou nižší náklady, vyšší kvalita, větší rozmanitost a více 
konkurence; vyzývá k vytvoření předpisového rámce, který by zajistil větší flexibilitu při 
využívání spektra;

7. domnívá se, že rozsáhlá ochrana práv duševního vlastnictví je klíčová pro konkurence-
schopnost kulturního průmyslu a tehdy, pokud chce EU přilákat, podněcovat a rozvíjet 
tvůrčí talenty a kulturní obsah; uznává, že taková ochrana by byla přínosem pro jednotlivé 
spotřebitele, jelikož zmenšující se rozsah pirátství by vedl k nižším cenám a spotřebitelé 
by si mohli kupovat kreativnější produkty vyšší kvality;

8. vyzývá k prosazování práv duševního vlastnictví v „internetovém světě“; konstatuje, 

                                               
1 KOM(2007)0170.
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že účinnou ochranu autorských práv zajišťuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví1 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním 
trhu (směrnice o elektronickém obchodu)2; domnívá se, že v rámci těchto předpisů by 
měli spolupracovat poskytovatelé internetových služeb a poskytovatelé obsahů; dále 
konstatuje, že boj proti internetovému pirátství je podmínkou k tomu, aby na internetu 
bylo možné nabízet a rozšiřovat hodnotný obsah; je však toho názoru, že ať už se bude 
k této problematice přistupovat jakkoliv, je třeba vzít v potaz systém vzájemné kontroly 
a vyvážení spjatý s prosazováním zákonů, klíčovou úlohu soudů projednávajících 
porušování práv a pravidla pro ochranu údajů;

9. vyzývá poskytovatele internetových služeb ke spolupráci v boji proti internetovému 
pirátství, a to prosazováním jejich smluvních podmínek, které jim umožní nepovolit nebo 
zablokovat přístup k materiálům porušujícím daná práva a zablokovat či uzavřít účty 
zákazníků, kteří porušují práva duševního vlastnictví; stejně tak vyzývá poskytovatele 
internetových služeb, aby uplatňovali metody filtrování s cílem zabránit porušování 
autorských práv ;

10. naléhavě žádá členské státy, aby odmítly ochranářské politiky a místo toho zrevidovaly 
předpisy, které v současnosti znevýhodňují kulturní průmysl EU, a to tak, aby tento 
průmysl mohl a byl nucen lépe konkurovat jak v rámci EU, tak i v celosvětovém 
měřítku;

11. naléhavě žádá Komisi o přezkoumání seznamu kulturních služeb a zboží, který je uveden 
v příloze III směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému 
daně z přidané hodnoty3; poznamenává, že s cílem zabránit narušování trhu, které 
v současnosti ovlivňuje konkurenceschopnost některých odvětví kulturního průmyslu, 
je zapotřebí obecněji přezkoumat rozdíly ve snížených sazbách DPH uplatňovaných 
v EU na kulturní služby a zboží;

12. znovu zdůrazňuje význam cílů akce Evropské investiční banky zvané „i2i“ a vyzývá 
k tomu, aby byla využívána v nejvyšší možné míře; vybízí Komisi a členské státy 
k vyzkoušení dalších způsobů poskytování finanční pomoci, kterou by podporovaly 
počáteční existenci a rozvoj malých a středních podniků působících v oblasti kultury 
a tvorby (například prostřednictvím sedmého rámcového programu Evropských 
společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007–2013)); podporuje 
využívání strukturálních fondů za účelem podpory tradičních umění a kulturního dědictví 
i inovativního průmyslu; vyzývá Komisi, aby tyto činnosti sledovala a napomáhala 
rozšiřovat osvědčené postupy.

                                               
1  Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45. Opravené znění v Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 16 a v Úř. věst. L 204, 
4.8.2007, s. 27.
2  Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
3  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 2006/138/ES (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 
92).
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