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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podporuje odhodlanie Komisie posilniť a uľahčiť rozvoj infraštruktúry IKT na preklenutie 
digitálnej priepasti; pripomína, že rozvoj infraštruktúr IKT má pozitívny vplyv na sociálnu 
súdržnosť, hospodársky rast, na konkurencieschopnosť Európskej únie a na komunikáciu, 
tvorivosť a prístup občanov k vzdelávaniu a informáciám; víta iniciatívy v rámci 
programov pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka, ako aj iniciatívy EIB na zlepšenie 
integrácie vidieckych oblastí do infraštruktúr IKT;

2. podporuje možnosť spolupráce s výskumnými zariadeniami; víta plány Komisie týkajúce 
sa podpory verejných i súkromných investícií do telekomunikačných sietí v rámci 
Nástroja na prepojenie Európy a zdôrazňuje význam udržateľného zavedenia 
transeurópskej digitálnej siete pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť Európskej 
únie;

3. zdôrazňuje, že mikroplatby získavajú čoraz väčší význam z hľadiska platieb za mediálny a 
kultúrny obsah on-line, ale stále existuje priestor na ďalšiu optimalizáciu ich 
jednoduchého použitia, a považuje tento druh platieb za užitočný nástroj, ktorým možno 
zabezpečiť, aby boli tvorcovia odmeňovaní, pretože poskytujú verejnosti cenovo dostupný 
prístup k zákonnému obsahu; nazdáva sa preto, že mikroplatby sú účinným prostriedkom 
boja proti nezákonnému obsahu; zdôrazňuje však, že sa musia riešiť problémy spojené s 
elektronickými platobnými systémami, akými sú napríklad nedostatok interoperability a 
vysoké náklady na spotrebiteľov na mikroplatby, s cieľom vytvoriť jednoduché, 
inovatívne a cenovo efektívne riešenia v prospech spotrebiteľov a digitálnych platforiem;

4. zdôrazňuje, že rozšírením legálnej ponuky kultúrneho obsahu on-line za dostupné ceny sa 
v dlhodobom výhľade podarí znížiť počet nezákonných platforiem;

5. víta iniciatívu Komisie zameranú na prekážky v dokončení jednotného digitálneho trhu, 
najmä bariéry brániace rozvoju zákonných cezhraničných elektronických služieb; ďalej 
zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť dôveru spotrebiteľov, pokiaľ ide o prístup k 
cezhraničným službám;

6. zdôrazňuje, že jednotný digitálny trh umožní občanom v rámci celej EÚ prístup 
ku všetkým digitálnym obsahom a službám (k hudbe, audiovizuálnemu obsahu, 
videohrám);

7. vyzýva Komisiu, aby urýchlila svoje prípravné práce na legislatívnom návrhu týkajúcom 
sa kolektívnej správy práv s cieľom zaistiť väčšiu zodpovednosť a transparentnosť a lepšie 
riadenie, pokiaľ ide o spoločnosti zamerané na kolektívnu správu práv, zaviesť účinné 
mechanizmy riešenia sporov a objasniť a zjednodušiť systémy udeľovania licencií v 
hudobnom odvetví;

8. zdôrazňuje, že nové a rozmáhajúce sa internetové technológie a elektronické služby 
zvýšili dopyt po audiovizuálnom a inom kultúrnom a tvorivom digitálnom obsahu a 
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poskytli nové a inovatívne spôsoby, ako individuálne prispôsobiť a obohatiť ponuku, 
najmä medzi mladými ľuďmi; pripomína však, že v súčasnosti chýba dostatočná zákonná 
ponuka na uspokojenie tohto dopytu, čo je okolnosť, ktorá motivuje používateľov k tomu, 
aby vyhľadávali nezákonný obsah; nazdáva sa, že je potrebné zvážiť inovatívne 
podnikové modely a rozličné štruktúry udeľovania licencií, aby sa zvýšila dostupnosť; 
vyzýva na lepšie využívanie digitálnych technológií, ktoré by malo byť odrazovým 
mostíkom pre rozlíšenie i znásobenie legitímnej ponuky, čím sa prispeje k udržaniu 
dôvery spotrebiteľov a rast a zároveň sa zabezpečí, že umelci budú spravodlivo a 
primerane ohodnotení;

9. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa na kultúrne diela predávané cez internet a mimo neho 
vzťahovala rovnaká sadzba DPH; v tejto súvislosti sa domnieva, že uplatňovanie zníženej 
sadzby DPH na kultúrny obsah poskytovaný prostredníctvom internetu by do značnej 
miery zvýšil atraktívnosť digitálnych platforiem;

10. považuje za nevyhnutné podporovať digitalizáciu vzdelávacích a kultúrnych diel v čo 
možno najväčšom množstve úradných jazykov EÚ s cieľom poskytnúť verejnosti 
hodnotné a užitočné obsahy;

11. víta návrhy na zvýšenie dostupnosti a rozvoj služieb legálneho elektronického obsahu, ale 
zdôrazňuje, že je ma úrovni EÚ zaviesť modernizované a lepšie harmonizované autorské 
práva EÚ; zdôrazňuje preto, že je potrebné zabezpečiť také právne predpisy týkajúce sa 
autorského práva, ktoré poskytnú vhodné stimuly, zabezpečia rovnováhu a budú držať 
krok s modernými technológiami; nazdáva sa, že povzbudenie, podporu a udržateľnosť 
udeľovania licencií pre viacero území na jednotnom digitálnom trhu by mali umožňovať 
predovšetkým trhovo orientované iniciatívy v reakcii na dopyt spotrebiteľov; vyzýva preto 
Komisiu, aby začala bezodkladne uplatňovať iniciatívy spojené so stratégiou pre práva 
duševného vlastníctva;

12. zdôrazňuje význam ustanovenia jasných zásad s ohľadom na reguláciu vzťahov 
s digitálnymi trhmi tretích krajín, a to predovšetkým pokiaľ ide o projekty na úrovni EÚ, 
akým je napríklad digitalizácia svetového kultúrneho dedičstva;

13. víta oznámenie Komisie nového vyhlásenia a akčného plánu , a v tejto súvislosti 
pripomína, že v smernici o elektronickom obchode sa uvádza, že poskytovatelia služieb 
informačnej spoločnosti majú za určitých okolností povinnosť konať tak, aby predišli 
alebo zabránili protiprávnym činnostiam na internete;

14. zdôrazňuje, že právomoc zablokovať internetové stránky – teda krajná možnosť boja proti 
protiprávnym činnostiam na internete, ktorej účinnosť, pokiaľ ide o zmenu správania 
spotrebiteľov, je však otázna– môže tiež predstavovať porušenie slobody prejavu, a preto 
ju nemožno považovať za univerzálny všeliek; vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrhy 
ma lepšiu koordináciu iniciatív a organizácií, ktorých cieľom je odstrániť nezákonný 
obsah priamo pri zdroji; zdôrazňuje, že všetky opatrenia, ktoré obmedzujú prístup na 
internetové stránky obsahujúce alebo šíriace nezákonný obsah, sa musia určiť v rámci 
transparentného postupu a musia poskytovať dostatočné zákonné ustanovenia, akým je 
ustanovenie o riadnom súdnom procese, aby sa zabezpečilo, že obmedzenie bude 
primerané a neprekročí rámec toho, čo je nevyhnutné, a že používatelia budú oboznámení 
o dôvode uvedeného obmedzenia prístupu; zdôrazňuje, že takéto ustanovenia o 
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bezpečnosti by mali tiež zahŕňať možnosť odvolacieho konania; uznáva na druhej strane, 
že je potrebné nájsť nové, ľahko dostupné a zákonné možnosti prístupu k digitálnemu 
obsahu a zároveň rešpektovať kultúrnu rôznorodosť;

15. pripomína, že svoju úlohu v rámci rýchleho a nebyrokratického vykonávania pravidiel EÚ 
s cieľom konkretizovať práva spotrebiteľov zohrávajú aj členské štáty;

16. berie na vedomie návrhy Komisie na opatrenia spolupráce s platobnými službami na boj 
proti neoprávnenému alebo nezákonnému obsahu; zdôrazňuje, že táto spolupráca by mala 
byť pevne zakotvená v právnom rámci, ktorý charakterizuje dodržiavanie ochrany údajov 
a ochrany spotrebiteľa, práva na nápravu a na prístup k spravodlivosti; zdôrazňuje, že 
prvým krokom musí byť účinné vykonávanie postupov oznamovania, ktoré zabezpečí 
všeobecne platné a jednoznačné dodržiavanie základného práva na spravodlivý súdny 
proces pred nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom;

17. zdôrazňuje, že všetci prevádzkovatelia vrátane poskytovateľov platobných služieb a 
inzerentov zohrávajú v boji proti neoprávnenému alebo nezákonnému obsahu svoju úlohu;

18. vyzýva Komisiu, aby sa vo svojej revízii právnych predpisov týkajúcich sa DPH zaoberala 
anomálnou možnosťou uplatňovania znížených sadzieb DPH na tlačené knihy a ďalšie 
kultúrne obsahy, ale nie na rovnaké tovary v elektronickom formáte;

19. vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby podporovali projekty na zvýšenie 
gramotnosti v oblasti digitálnych technológií a oboznamovania sa s nimi, ktoré sa 
zameriavajú na dospelých, ktorí sú zodpovední za vzdelávanie, odbornú prípravu a 
podporu rastu nových generácií, aby si títo uvedomovali možnosti i riziká, ktoré 
informačné a komunikačné technológie predstavujú pre deti, ale tiež aby sa tak vytvorili 
podmienky na preklenutie technologickej priepasti medzi generáciami.
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