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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví, které zaměstnává více než sedm milionů lidí
a tvoří každoročně 4,2 % HDP EU, je motorem hospodářského růstu a vytváření 
pracovních míst v EU; poukazuje na to, že kulturní odvětví vytvářelo v průběhu 
hospodářské krize let 2008–2012 i nadále pracovní místa;

2. zdůrazňuje, že autorské právo a související práva tvoří právní rámec evropského 
kulturního a tvůrčího odvětví a jsou základem jeho schopnosti vytvářet hospodářskou 
činnost a pracovní místa;

3. je si vědom toho, že je nutné přepracovat směrnici 2001/29/ES, aby bylo zajištěno 
odpovídající odměňování držitelů autorských práv a vhodná ochrana těchto práv
v měnícím se a neustále se vyvíjejícím technickém prostředí, které s sebou přináší jak 
příležitosti, tak i problémy;

4. domnívá se, že je nezbytné vypracovat právní rámec, který by upevnil vyjednávací
a smluvní pozici autorů a výkonných umělců ve vztahu k jiným držitelům práv
a zprostředkovatelům;

5. vítá udělování licencí pro více území, které přináší směrnice 2014/26/EU, jako příklad
a možnost, jak překonat roztříštěnost vnitřního trhu; podporuje vypracování vyvážených 
flexibilních řešení, která pomáhají překonávat stávající překážky bránící přeshraničnímu 
přístupu a dostupnosti produktů a služeb;

6. zdůrazňuje, že při ochraně autorského práva a souvisejících práv je nutné dbát 
na technickou neutralitu;

7. poukazuje na to, že jakékoli legislativní změny v této oblasti by měly přístup k produktům
a službám chráněným autorským právem a souvisejícími právy zajistit osobám
s postiženími;

8. naléhavě žádá Komisi, aby při přepracovávání předpisů týkajících se autorského práva 
vzala v úvahu rychle rostoucí obsah na internetu vytvořený uživateli; poukazuje na to, 
že cílem jakéhokoli nového návrhu by mělo být nalezení rovnováhy mezi ochranou práv 
duševního vlastnictví a podporou dynamického a kreativního internetu.


