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Pozměňovací návrh 1
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Amelia Andersdotter

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že roztříštěnost on-line trhu, 
kterou ovlivňují např. technologické 
překážky, složitost postupů vydávání 
licencí, rozdíly ve způsobech placení, 
kulturní a jazykové rozdíly mezi členskými 
státy a rozdíly v některých daních, které se 
vztahují na zboží a služby, vyžaduje
transparentní, flexibilní a harmonizovaný 
přístup na evropské úrovni s cílem 
pokročit směrem k jednotnému digitálnímu 
trhu; zdůrazňuje, že jakákoli navrhovaná
opatření by měla zohledňovat omezování 
administrativní zátěže a nákladů na 
transakce spojené s licencemi na obsah;

1. bere na vědomí roztříštěnost on-line 
trhu, kterou ovlivňují např. technologické 
překážky, složitost postupů vydávání 
licencí, rozdíly ve způsobech placení, 
nedostatečná interoperabilita klíčových 
prvků, jako je elektronický podpis, 
a rozdíly v některých daních, které se 
vztahují na zboží a služby; je tudíž 
přesvědčen, že je skutečně zapotřebí
transparentního, flexibilního
a harmonizovaného přístupu na evropské 
úrovni s cílem pokročit směrem 
k jednotnému digitálnímu trhu; zdůrazňuje, 
že jakékoli navrhované opatření by mělo
zohledňovat omezování administrativní 
zátěže a nákladů na transakce spojené 
s licencemi na obsah;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že roztříštěnost on-line trhu, 
kterou ovlivňují např. technologické 
překážky, složitost postupů vydávání 
licencí, rozdíly ve způsobech placení, 
kulturní a jazykové rozdíly mezi členskými 
státy a rozdíly v některých daních, které se 
vztahují na zboží a služby, vyžaduje 
transparentní, flexibilní a harmonizovaný 
přístup na evropské úrovni s cílem pokročit 

1. domnívá se, že roztříštěnost on-line trhu, 
kterou ovlivňují např. technologické 
překážky, složitost postupů vydávání 
licencí, rozdíly ve způsobech placení, 
kulturní a jazykové rozdíly mezi členskými 
státy a rozdíly v některých daních, které se 
vztahují na zboží a služby, zejména 
v sazbách DPH, vyžaduje transparentní, 
flexibilní a harmonizovaný přístup na 
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směrem k jednotnému digitálnímu trhu; 
zdůrazňuje, že jakákoli navrhovaná 
opatření by měla zohledňovat omezování 
administrativní zátěže a nákladů na 
transakce spojené s licencemi na obsah;

evropské úrovni s cílem pokročit směrem 
k jednotnému digitálnímu trhu; zdůrazňuje, 
že jakákoli navrhovaná opatření by měla 
zohledňovat omezování administrativní 
zátěže a nákladů na transakce spojené 
s licencemi na obsah;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že pirátství a nelegální on-
line distribuce audiovizuálního a jiného 
kulturního obsahu chráněného autorským 
právem bude nadále pokračovat, dokud se 
evropští tvůrci politiky a průmysl 
nepřizpůsobí měnícím se podmínkám 
a neusnadní nástup široce a rychle 
dostupných legálních platforem pro 
kulturní obsah na vyžádání; uznává však, 
že i tam, kde existují legální alternativy, 
zůstává pirátství problémem, a legální 
dostupnost kulturních děl chráněných 
autorským právem on-line je tudíž potřeba 
doplnit posíleným on-line prosazováním 
autorského práva, a to při plném 
respektování základních práv, zejména 
svobody informací a slova, ochrany 
osobních údajů a práva na soukromí, 
jakož i zásady prostého přenosu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje rostoucí potřebu 
propagovat nástup legální a lákavé on-
line nabídky a podporovat inovace, a tudíž 
i zásadní flexibilitu nových metod 
distribuce s cílem umožnit rozvoj nového 
obchodního modelu; zdůrazňuje, že tyto 
legální a lákavé on-line nabídky by měly 
být založeny na komplexním přístupu na 
úrovni EU, se zapojením všech 
zainteresovaných stran; cílem této nové 
legální on-line nabídky by měla být 
podpora umělecké tvorby a ochrana 
zájmů tvůrců, avšak také zajištění co 
nejširšího přístupu veřejnosti k on-line 
distribuci audiovizuálních děl v EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 5
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že digitální služby, jako je 
například video streaming, by měly být 
dostupné všem občanům EU bez ohledu 
na to, v jakém členském státě se 
nacházejí; vyzývá Komisi, aby přišla 
s požadavkem, aby evropské digitální 
společnosti odstranily geografické 
kontroly (např. blokování IP adres) pro 
celou Unii a umožnily nákup digitálních 
služeb z oblastí mimo členský stát původu; 
žádá Komisi, aby vypracovala analýzu 
uplatnění směrnice o družicovém vysílání 
a kabelovém přenosu1 na digitální 
distribuci;
__________________
1Směrnice 93/83/EHS
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Or. en

Pozměňovací návrh 6
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že by postupy vydávání 
licencí měly být zjednodušeny, aby bylo 
možné plně využít výhod nových možností 
a aby mohl být zároveň zaručen dobře 
vyvážený systém ochrany práv, jenž 
zohlední zájmy tvůrců i spotřebitelů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 7
Ivo Belet

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. trvá na tom, že by veškerá navrhovaná 
opatření měla zohlednit vlastnosti odvětví 
a zájmy různých zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. žádá Komisi, aby předložila analýzu, 
která posoudí, zda by zásada vzájemného 
uznávání mohla být uplatněna na 
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digitální zboží stejným způsobem, jako je 
tomu u zboží fyzického; je přesvědčen, že 
digitální zboží by mělo být dostupné všem 
občanům EU bez ohledu na jejich členský 
stát bydliště nebo členský stát původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že větší pozornost by měla 
být věnována zlepšování bezpečnosti on-
line distribučních platforem, včetně on-line 
plateb, a dále boji proti vysoké míře on-
line pirátství v audiovizuálním odvětví; 
navrhuje komplexní přístup na úrovni EU, 
který by měl zahrnovat větší spolupráci 
mezi nositeli práv, on-line distribučními 
platformami, poskytovateli internetových 
služeb a soudními a donucovacími 
orgány;

2. domnívá se, že větší pozornost by měla 
být věnována zlepšování bezpečnosti on-
line distribučních platforem, včetně on-line 
plateb, a dále nalézání alternativ k on-line 
protiprávnímu jednání v audiovizuálním 
odvětví; navrhuje komplexní přístup na 
úrovni EU, který by měl zahrnovat větší 
spolupráci mezi nositeli práv, legálními 
on-line distribučními platformami 
a poskytovateli internetových služeb 
s cílem usnadnit uživatelsky přívětivý 
a konkurenceschopný přístup 
k audiovizuálnímu obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Amelia Andersdotter

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že větší pozornost by měla 
být věnována zlepšování bezpečnosti on-
line distribučních platforem, včetně on-line 

2. domnívá se, že větší pozornost by měla 
být věnována zlepšování bezpečnosti on-
line distribučních platforem, včetně on-line 
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plateb, a dále boji proti vysoké míře on-
line pirátství v audiovizuálním odvětví;
navrhuje komplexní přístup na úrovni EU, 
který by měl zahrnovat větší spolupráci 
mezi nositeli práv, on-line distribučními 
platformami, poskytovateli internetových 
služeb a soudními a donucovacími 
orgány;

plateb, a navrhuje komplexní přístup na 
úrovni EU, který by měl zahrnovat větší 
spolupráci mezi nositeli práv, on-line 
distribučními platformami a poskytovateli 
internetových služeb s cílem usnadnit 
uživatelsky přívětivý 
a konkurenceschopný přístup 
k audiovizuálnímu obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ivo Belet

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je přesvědčen, že by se audiovizuální 
odvětví mělo zaměřit na snadný přístup 
k vysoce kvalitnímu on-line obsahu, aby 
došlo k vytvoření udržitelného on-line 
trhu s audiovizuálními díly;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. podporuje vytvoření právního rámce, 
který usnadní digitalizaci a přeshraniční 
šíření osiřelých děl na jednotném 
digitálním trhu, což je také jedním 
z klíčových opatření stanovených 
v Digitální agendě pro Evropu , která je 
součástí strategie Evropa 2020;
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Or. en

Pozměňovací návrh 13
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. připomíná význam on-line knihovny 
Europeana a je přesvědčen, že by členské 
státy a kulturní instituce měly jejímu 
vybavení a zviditelnění věnovat větší 
pozornost;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. požaduje zohlednění zásady neutrality 
sítě, aby tak byla odstraněna omezení 
určitého obsahu, internetových stránek, 
platforem, technologií nebo prostředků 
komunikace, a to v zájmu ochrany 
svobodného přístupu k audiovizuálním 
dílům distribuovaným on-line pro všechny 
občany, jakož i v zájmu ochrany 
hospodářské soutěže na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Ioan Enciu
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Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. zdůrazňuje, že digitální propast mezi 
členskými státy nebo regiony EU 
představuje vážnou překážku pro rozvoj 
jednotného digitálního trhu; vyzývá proto 
k rozšíření širokopásmového přístupu 
k internetu v celé EU, aby tak byl 
podnícen přístup k on-line službám 
a novým technologiím;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2e. domnívá se, že digitalizace a ochrana 
kulturních zdrojů, jakož i lepší přístup 
k nim, skýtají velké hospodářské 
a sociální možnosti a jsou základní 
podmínkou dalšího rozvoje kulturních 
a tvůrčích schopností Evropy a zastoupení 
jejího průmyslu v této oblasti; podporuje 
tudíž doporučení Komise ze dne 27. října 
2011 o digitalizaci a on-line dostupnosti 
digitálních děl a o digitální ochraně, jakož 
i návrh na vytvoření aktualizovaného 
balíčku opatření v tomto směru;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Maria Badia i Cutchet

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že je nezbytné zajistit řádné 
odměňování nositelů práv za on-line 
distribuci audiovizuálního materiálu, ale
domnívá se, že je třeba vypracovat na 
evropské úrovni komplexní studie, aby 
bylo možné identifikovat, kde se nacházejí 
problémy a vytvořit jasné a účinné 
mechanismy pro jejich řešení;

3. připomíná, že je nezbytné zajistit řádné 
odměňování nositelů práv za on-line 
distribuci audiovizuálního materiálu, aby 
byla usnadněna umělecká tvorba, 
a domnívá se, že je třeba vypracovat na 
evropské úrovni komplexní studie, aby 
bylo možné identifikovat, kde se nacházejí 
problémy a vytvořit jasné, účinné a vhodné
mechanismy pro jejich řešení; zdůrazňuje, 
že Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu 
(OHIM) je nejvhodnějším evropským 
orgánem pro vypracování těchto studií, 
neboť jeho pravomoci byly v nedávně 
době za tímto účelem rozšířeny; je rovněž 
přesvědčen, že je nutné zajistit práva 
držitelů práv a že občanská společnost by 
rovněž měla mít prospěch z on-line 
výměny a distribuce kultury a znalostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že je nezbytné zajistit řádné 
odměňování nositelů práv za on-line 
distribuci audiovizuálního materiálu, ale
domnívá se, že je třeba vypracovat na 
evropské úrovni komplexní studie, aby 
bylo možné identifikovat, kde se nacházejí 
problémy a vytvořit jasné a účinné 
mechanismy pro jejich řešení;

3. připomíná, že je nezbytné zajistit řádné 
odměňování nositelů práv za on-line 
distribuci audiovizuálního materiálu; 
konstatuje, že ačkoli je toto právo na 
evropské úrovni uznáváno od roku 2001, 
nedostávají autoři ve většině členských 
států žádnou odměnu za svá díla, jež jsou 
zpřístupněna on-line; domnívá se, že je 
proto nezbytné vést se všemi dotčenými 
stranami v odvětví konzultace na evropské 
úrovni s cílem najít vhodné řešení, aby byl 
zajištěn nárok na spravedlivou odměnu, 
například prostřednictvím autorských 
poplatků z platforem, které by vybíraly 
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organizace pro kolektivní správu práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že je nezbytné zajistit řádné 
odměňování nositelů práv za on-line 
distribuci audiovizuálního materiálu, ale
domnívá se, že je třeba vypracovat na 
evropské úrovni komplexní studie, aby 
bylo možné identifikovat, kde se nacházejí 
problémy a vytvořit jasné a účinné 
mechanismy pro jejich řešení;

3. připomíná, že je nezbytné zajistit 
rovnováhu mezi řádným odměňováním
nositelů práv a potřebou značně 
zjednodušit postupy udělování licencí pro
on-line distribuci audiovizuálního 
materiálu; dále podporuje studie na 
evropské úrovni a v případě nutnosti 
studie specifických problémů tam, kde by 
Komise ještě nemusela mít dostatečné 
znalosti k vytvoření jasných a účinných 
mechanismů pro jejich řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ivo Belet

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že je nezbytné zajistit řádné 
odměňování nositelů práv za on-line 
distribuci audiovizuálního materiálu, ale 
domnívá se, že je třeba vypracovat na 
evropské úrovni komplexní studie, aby 
bylo možné identifikovat, kde se nacházejí 
problémy a vytvořit jasné a účinné 
mechanismy pro jejich řešení;

3. připomíná, že je nezbytné zajistit řádné 
a spravedlivé odměňování všech nositelů 
práv za on-line distribuci audiovizuálního 
materiálu; vyzývá Komisi, aby ve 
spolupráci se všemi zúčastněnými 
stranami podnítila řešení vycházející 
zdola a aby je v případě potřeby 
doprovodila právní úpravou EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že je nezbytné zajistit řádné 
odměňování nositelů práv za on-line 
distribuci audiovizuálního materiálu, ale 
domnívá se, že je třeba vypracovat na 
evropské úrovni komplexní studie, aby 
bylo možné identifikovat, kde se nacházejí 
problémy a vytvořit jasné a účinné 
mechanismy pro jejich řešení; 

3. připomíná, že je nezbytné zajistit řádné 
odměňování nositelů práv za on-line 
distribuci audiovizuálního materiálu, ale 
domnívá se, že je třeba vypracovat na 
evropské úrovni komplexní studie, aby 
bylo možné identifikovat, kde se nacházejí 
problémy a vytvořit jasné a účinné 
mechanismy pro jejich řešení; vyzývá ke 
zvýšení konkurenceschopnosti 
vnitrostátních podniků na jednotném trhu 
a k obnově rovnováhy mezi držiteli práv 
a společností;

Or. lt

Pozměňovací návrh 22
Maria Badia i Cutchet

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. v této souvislosti navrhuje zřízení 
evropského orgánu pro správu, sledování 
a harmonizaci sdružení pro kolektivní 
správu práv v členských státech, což by 
usnadnilo komunikaci se sdruženími pro 
kolektivní správu práv a jejich koordinaci 
za účelem výměny osvědčených postupů 
a stanovení účinných, jednotných 
a transparentních pokynů na evropské 
úrovni, aby bylo možno podpořit 
dostupnost audiovizuálních produktů;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. v této souvislosti navrhuje zřízení 
evropského orgánu pro správu, sledování 
a harmonizaci sdružení pro kolektivní 
správu práv v členských státech, což by 
usnadnilo komunikaci se sdruženími pro 
kolektivní správu práv a jejich koordinaci 
za účelem výměny osvědčených postupů 
a stanovení účinných, jednotných 
a transparentních pokynů na evropské 
úrovni, aby bylo možno podpořit 
dostupnost audiovizuálních produktů;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. v této souvislosti navrhuje zřízení 
evropského orgánu pro správu, sledování 
a harmonizaci sdružení pro kolektivní 
správu práv v členských státech, což by 
usnadnilo komunikaci se sdruženími pro 
kolektivní správu práv a jejich koordinaci 
za účelem výměny osvědčených postupů 
a stanovení účinných, jednotných 
a transparentních pokynů na evropské 
úrovni, aby bylo možno podpořit 
dostupnost audiovizuálních produktů;

4. v této souvislosti navrhuje, aby Komise 
posoudila návrh na centrální evropskou 
databázi pro uchovávání aktuálních 
informací o licenčních podmínkách, 
držitelích licencí a repertoárech, aby se 
tak zvýšila transparentnost informací o (i) 
držiteli konkrétního práva, (ii) platném 
smluvním režimu a (iii) nákladech na 
licenci určitého audiovizuálního 
materiálu; je přesvědčen, že tato databáze 
by mohla podpořit dostupnost 
audiovizuálních produktů a že by mohla 
být prvním krokem ke společnému 
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evropskému systému pro řízení, sledování 
a harmonizaci kolektivních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. v této souvislosti navrhuje zřízení 
evropského orgánu pro správu, sledování 
a harmonizaci sdružení pro kolektivní 
správu práv v členských státech, což by 
usnadnilo komunikaci se sdruženími pro 
kolektivní správu práv a jejich koordinaci
za účelem výměny osvědčených postupů
a stanovení účinných, jednotných 
a transparentních pokynů na evropské 
úrovni, aby bylo možno podpořit 
dostupnost audiovizuálních produktů;

4. v této souvislosti se domnívá, že návrh 
směrnice Evropské komise o kolektivní 
správě práv umožní harmonizaci pravidel 
pro transparentnost a řádnou správu; 
navrhuje, aby tam, kde dosud neexistují, 
byly vytvořeny vnitrostátní orgány, jež by 
byly odpovědné za zajištění souladu 
s touto právní úpravou a které by 
prostřednictvím účinných 
a transparentních pokynů usnadnily 
sdělování, koordinaci a výměnu 
osvědčených postupů mezi organizacemi 
pro kolektivní správu práv na evropské 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. v této souvislosti navrhuje zřízení 
evropského orgánu pro správu, sledování 
a harmonizaci sdružení pro kolektivní 
správu práv v členských státech, což by 
usnadnilo komunikaci se sdruženími pro 

4. v této souvislosti navrhuje posílení 
útvaru Komise odpovědného za správu, 
sledování a harmonizaci sdružení pro 
kolektivní správu práv v členských státech, 
což by mělo usnadnit komunikaci se 
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kolektivní správu práv a jejich koordinaci 
za účelem výměny osvědčených postupů 
a stanovení účinných, jednotných 
a transparentních pokynů na evropské 
úrovni, aby bylo možno podpořit 
dostupnost audiovizuálních produktů;

sdruženími pro kolektivní správu práv 
a jejich koordinaci za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení 
účinných, jednotných a transparentních 
pokynů na evropské úrovni, aby bylo 
možno podpořit dostupnost 
audiovizuálních produktů;

Or. en.

Pozměňovací návrh 27
Ivo Belet

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. v této souvislosti navrhuje zřízení 
evropského orgánu pro správu, sledování 
a harmonizaci sdružení pro kolektivní 
správu práv v členských státech, což by 
usnadnilo komunikaci se sdruženími pro 
kolektivní správu práv a jejich koordinaci 
za účelem výměny osvědčených postupů 
a stanovení účinných, jednotných 
a transparentních pokynů na evropské 
úrovni, aby bylo možno podpořit 
dostupnost audiovizuálních produktů;

4. podporuje jednotné místo pro kolektivní 
správu práv v členských státech, což by 
usnadnilo komunikaci se sdruženími pro 
kolektivní správu práv a jejich koordinaci 
za účelem výměny osvědčených postupů, 
usnadnění digitalizace obsahu 
prostřednictvím rozšířené kolektivní 
správy a stanovení účinných, jednotných 
a transparentních pokynů na evropské 
úrovni, aby bylo možno podpořit 
dostupnost audiovizuálních produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná rychlý nárůst objemu 
obsahu vytvářeného uživatelem na 
internetu a přínos, jaký to má pro 
kreativitu; uznává, že hodnota tohoto 
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odvětví stále roste; konstatuje, že 
podmínkou k tomu je výměna informací 
a že tato skutečnost by měla být 
zohledněna; v této souvislosti připomíná, 
že ačkoli ochrana autorských práv 
stimuluje investice a produkci obsahu, 
jsou pro zajištění přístupu ke znalostem, 
tvorbě a inovacím rovněž nezbytné pečlivě 
posouzené výjimky; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá nový program „Tvůrčí Evropa“, 
jejž navrhla Evropská komise a který 
zdůrazňuje, že on-line distribuce má také 
výrazný a pozitivní dopad na distribuci 
audiovizuálních děl, zejména na oslovení 
nového publika uvnitř i vně Evropy, a na 
posílení sociální soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ivo Belet

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby urychlila práci na 
návrhu směrnice o kolektivní správě práv, 
která by měla rovněž zohlednit zvláštnosti 
audiovizuálního odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje skutečnost, že zpráva 
Komise o provádění směrnice 2001/29/ES 
konstatuje rozdíly v uplatňování článků 5, 
6 a 8 v členských státech, což vede 
k rozdílnému výkladu a rozhodnutím 
soudů členských států; připomíná, že tato 
rozhodnutí se stala součástí zvláštního 
souboru judikatury; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. žádá Komisi, aby pokračovala v přísné 
kontrole provádění směrnice 2001/29/ES 
a v pravidelném podávání zpráv 
o učiněných zjištěních Evropskému 
parlamentu a Radě;

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. vyzývá Komisi, aby po konzultaci se 
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všemi relevantními zúčastněnými 
stranami přezkoumala směrnici 
2001/29/ES tak, aby ustanovení článků 5, 
6 a 8 byla přesněji formulována, a byla 
tak na úrovni Společenství zajištěna 
harmonizace právního rámce pro 
ochranu autorského práva v informační 
společnosti;

Or. ro


