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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že kultúrny a kreatívny priemysel je hnacou silou hospodárskeho rastu a 
tvorby pracovných miest v EÚ, keďže zamestnáva viac než 7 miliónov ľudí a vytvára viac 
než 4,2 %HDP EÚ; zdôrazňuje, že kultúrny priemysel neprestal vytvárať pracovné miesta 
ani počas hospodárskej krízy v období 2008 – 2012;

2. zdôrazňuje, že autorské práva a s nimi súvisiace práva predstavujú právny rámec 
európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu a tvoria základ nevyhnutný na to, aby 
tento priemysel dokázal vykazovať ekonomickú činnosť a vytvárať pracovné miesta;

3. uznáva potrebu prepracovania smernice 2001/29/ES s cieľom zabezpečiť zodpovedajúcu 
odmenu pre držiteľov autorských práv a primeranú ochranu týchto práv v meniacom sa a 
neustále sa vyvíjajúcom technologickom prostredí, ktoré prináša tak príležitosti, ako aj 
výzvy;

4. považuje za nevyhnutné vytvorenie právneho rámca, ktorým by sa posilnila vyjednávacia 
a zmluvná pozícia autorov a interpretov vo vzťahu k ostatným držiteľom práv a ku 
sprostredkovateľom;

5. víta poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva podľa smernice 2014/26/EÚ ako 
dobrý príklad a spôsob prekonania fragmentácie vnútorného trhu; nabáda na vypracovanie 
vyvážených a flexibilných riešení, ktoré prispejú k prekonaniu jestvujúcich prekážok 
zamedzujúcich cezhraničný prístup k produktom a službám a ich dostupnosť;

6. zdôrazňuje, že ochrana autorských práv a s nimi súvisiacich práv musí rešpektovať 
technologickú neutralitu;

7. zdôrazňuje, že pri každej legislatívnej zmene v tejto oblasti by sa malo zabezpečiť, aby 
osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k produktom a službám chráneným 
autorskými právami a s nimi súvisiacimi právami;

8. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri revízii predpisov týkajúcich sa autorských práv vzala 
do úvahy rýchlo narastajúci objem používateľmi vytváraného obsahu na internete; cieľom 
každého nového návrhu by malo byť nájdenie spravodlivej rovnováhy medzi ochranou 
práv duševného vlastníctva a podporou dynamického a kreatívneho internetu.


