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Pozměňovací návrh 1
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že aby bylo možné v 
Evropě dosáhnout zdravější a fyzicky 
aktivnější společnosti, musí zúčastněné 
strany z oblasti sportu, obce a sportovní 
společenství spolupracovat s cílem 
vybudovat udržitelnější a inkluzivnější 
odvětví sportu, čímž usnadní účast na 
sportovních akcích a přístup k nim všem 
osobám jakéhokoli věku, včetně osob se 
zdravotním postižením a příslušníků všech 
etnik;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že podle článku 165 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
přispívá Unie k podpoře evropských 
hledisek sportu s přihlédnutím k jeho 
zvláštní povaze, čímž přispívá k dosažení 
strategických cílů Unie, přičemž by se 
měla zaměřit na další rozvoj evropského 
modelu sportu v digitálním prostředí a 
jeho zachování;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. také připomíná, že sport učí 
hodnotám, jako je tolerance, solidarita, 
spolupráce a občanská angažovanost, a 
tyto hodnoty podporuje;

2. také připomíná, že sport učí 
hodnotám, jako je tolerance, solidarita, 
spolupráce, občanská angažovanost, 
rovnost a inkluzivita, tyto hodnoty 
podporuje a současně významně přispívá k 
podpoře základních pedagogických a 
kulturních hodnot a představuje 
prostředek integrace a zdraví prospěšné 
tělesné aktivity; připomíná, že politika 
Unie v oblasti sportu musí podporovat cíle 
profesionálního i amatérského sportu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut, Massimiliano Smeriglio

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. také připomíná, že sport učí 
hodnotám, jako je tolerance, solidarita, 
spolupráce a občanská angažovanost, a tyto 
hodnoty podporuje;

2. také připomíná, že sport učí 
hodnotám, jako je vzájemný respekt a 
porozumění, solidarita, rozmanitost, 
čestnost, spolupráce a občanská 
angažovanost, a tyto hodnoty podporuje; 
zdůrazňuje, že sport nezná hranic a 
spojuje osoby z různého 
socioekonomického prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. také připomíná, že sport učí 
hodnotám, jako je tolerance, solidarita, 
spolupráce a občanská angažovanost, a 
tyto hodnoty podporuje;

2. také připomíná, že sport učí 
hodnotám, jako je tolerance, solidarita, 
spolupráce a občanská angažovanost, tyto 
hodnoty podporuje a lze ho označit za 
kulturní a sociální potřebu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. také připomíná, že sport učí 
hodnotám, jako je tolerance, solidarita, 
spolupráce a občanská angažovanost, a tyto 
hodnoty podporuje;

2. také připomíná, že sport, je-li 
správně vyučován a praktikován, učí 
hodnotám, jako je tolerance, solidarita, 
spolupráce a občanská angažovanost, a tyto 
hodnoty podporuje;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Theodoros Zagorakis, Tomasz Frankowski

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. také připomíná, že sport učí 
hodnotám, jako je tolerance, solidarita, 
spolupráce a občanská angažovanost, a tyto 
hodnoty podporuje;

2. také připomíná, že sport učí 
hodnotám, jako je tolerance, respekt, 
solidarita, spolupráce a občanská 
angažovanost, a tyto hodnoty podporuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Elżbieta Kruk
za skupinu ECR
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Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. také připomíná, že sport učí 
hodnotám, jako je tolerance, solidarita, 
spolupráce a občanská angažovanost, a tyto 
hodnoty podporuje;

2. také připomíná, že sport učí 
hodnotám, jako je respekt, solidarita, 
spolupráce a občanská angažovanost, a tyto 
hodnoty podporuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že sportovní činnost je 
pro tyto hodnoty zásadní a měla by být 
podporována pořadateli sportovních akcí, 
zúčastněnými stranami v odvětví sportu, 
vysílacími stanicemi, internetovými 
zprostředkovateli a vnitrostátními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Alexander Bernhuber, 
Theodoros Zagorakis, Milan Zver, Asim Ademov, Željana Zovko, Loucas Fourlas, Marc 
Tarabella, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že sport může přispět k 
dosažení obecných cílů Unie týkajících se 
životního prostředí, digitalizace a 
inkluzivity;
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Or. en

Pozměňovací návrh 11
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že sport je 
rostoucím hospodářským odvětvím, které 
představuje 2,12 % HDP Unie a 2,72 % 
zaměstnanosti v Unii (což odpovídá asi 
5,67 milionu pracovních míst)2;

3. bere na vědomí, že sport je 
rostoucím hospodářským odvětvím, které 
představuje 2,12 % HDP Unie a 2,72 % 
zaměstnanosti v Unii2; uvědomuje si, že 
většina sportovních aktivit se odehrává v 
neziskových strukturách založených na 
činnosti dobrovolníků a že rozvoji 
masového sportu a šíření sportovních 
ideálů napomáhá na 35 milionů 
amatérských sportovců, a rovněž 
nevýdělečné sportovní kluby a sdružení;

_________________ _________________
2 Studie Evropské komise týkající se 
ekonomického dopadu sportu 
prostřednictvím satelitních účtů pro sport, 
2018.

2 Studie Evropské komise týkající se 
ekonomického dopadu sportu 
prostřednictvím satelitních účtů pro sport, 
2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že sport je 
rostoucím hospodářským odvětvím, které 
představuje 2,12 % HDP Unie a 2,72 % 
zaměstnanosti v Unii (což odpovídá asi 
5,67 milionu pracovních míst)2;

3. bere na vědomí, že sportovní 
odvětví představují 2,12 % HDP Unie a 
2,72 % zaměstnanosti v Unii (což odpovídá 
asi 5,67 milionu pracovních míst);

_________________
2 Studie Evropské komise týkající se 
ekonomického dopadu sportu 
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prostřednictvím satelitních účtů pro sport, 
2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že digitální 
transformace by mohla urychlit 
komercializaci sportu, což by způsobilo 
koncentraci finančních prostředků v 
malém počtu elitních klubů; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí posílit finanční solidaritu 
ve sportovním ekosystému, zejména ve 
prospěch amatérského sportu, a dále je 
zapotřebí zajistit udržitelnost financování 
v digitálním prostředí, zaručit již zavedené 
financování sportovních aktivit a 
současně zachovat autonomii sportu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. také si uvědomuje, že vzdělávání, 
sportovní služby, veřejná správa, 
ubytovací a stravovací služby a 
maloobchod k HDP Unie ze všech se 
sportem spojených odvětví přispívají 
nejvíce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že digitální 
transformace rovněž přinese řadu nových 
příležitostí a výhod a zvýší přísun příjmů 
pro sportovce, sportovní organizátory a 
sportovní odvětví jako celek, konkrétně 
tím, že zlepší sportovní zážitky diváků, 
zvýší pravděpodobnost, že se lidé budou 
účastnit sportovních aktivit nebo je budou 
sledovat, a rozšíří počet diváků a jejich 
zapojení; přidaná hodnota, kterou mají 
legální internetové streamovací služby pro 
držitele práv, obchodní partnery a pro celý 
ekosystém sportu, tkví ve zvýšené 
konkurenceschopnosti, inovaci, vyšší 
kvalitě obsahu a služeb a rozšířené 
dostupnosti pro diváky, což jsou faktory, 
které snižují návštěvnost nelegálních 
streamovacích služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. připomíná, že rovné příležitosti, 
pokud jde o účast na všech úrovních 
dohledu a rozhodování v rámci tělesné 
výchovy a zapojení do těchto činností, 
praktikování tělesné aktivity a sportu, ať 
už za účely rekreace, podpory zdraví či 
zvýšení výkonnosti, jsou právem každé 
dívky a ženy a že toto právo musí být 
aktivně prosazováno;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že vysílací práva k 
živému přenosu sportovních akcí 
představují primární zdroj příjmů odvětví 
vrcholového sportu v Unii a že tyto akce 
představují významný zdroj obsahu pro 
provozovatele sdělovacích prostředků; 
konstatuje, že tyto příjmy jsou klíčové pro 
rozvoj amatérského sportu vzhledem k 
tomu, že v řadě evropských států 
přerozdělování prostředků amatérskému 
sportu přímo závisí na příjmech z 
vysílacích práv k přenosu sportovních 
akcí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Elżbieta Kruk
za skupinu ECR
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že vysílací práva k 
živému přenosu sportovních akcí 
představují primární zdroj příjmů odvětví 
vrcholového sportu v Unii a že tyto akce 
představují významný zdroj obsahu pro 
provozovatele sdělovacích prostředků; 
konstatuje, že tyto příjmy jsou klíčové pro 
rozvoj amatérského sportu vzhledem k 
tomu, že v řadě evropských států 
přerozdělování prostředků amatérskému 
sportu přímo závisí na příjmech z 
vysílacích práv k přenosu sportovních akcí;

4. domnívá se, že vysílací práva k 
živému přenosu sportovních akcí 
představují primární zdroj příjmů odvětví 
vrcholového sportu v Unii a že tyto akce 
představují významný zdroj obsahu pro 
provozovatele sdělovacích prostředků; 
konstatuje, že tyto příjmy jsou klíčové pro 
rozvoj amatérského sportu vzhledem k 
tomu, že v řadě evropských států 
přerozdělování prostředků amatérskému 
sportu přímo závisí na příjmech z 
vysílacích práv k přenosu sportovních akcí; 
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konstatuje, že příjmy z mediálních práv v 
posledních letech převýšily ostatní druhy 
příjmů, přičemž se očekává, že se tento 
rozdíl v dalších letech ještě zvětší 
vzhledem k tomu, že o vstup na trh zřejmě 
budou usilovat i další služby OTT;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut, Massimiliano Smeriglio

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že vysílací práva k 
živému přenosu sportovních akcí 
představují primární zdroj příjmů odvětví 
vrcholového sportu v Unii a že tyto akce 
představují významný zdroj obsahu pro 
provozovatele sdělovacích prostředků; 
konstatuje, že tyto příjmy jsou klíčové pro 
rozvoj amatérského sportu vzhledem k 
tomu, že v řadě evropských států 
přerozdělování prostředků amatérskému 
sportu přímo závisí na příjmech z 
vysílacích práv k přenosu sportovních akcí;

4. domnívá se, že vysílací práva k 
živému přenosu sportovních akcí 
představují primární zdroj příjmů odvětví 
vrcholového sportu v Unii a že tyto akce 
představují významný zdroj obsahu pro 
provozovatele sdělovacích prostředků; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí najít 
rovnováhu mezi právy sportovních 
organizátorů a právy svobodných 
sdělovacích prostředků s ohledem na 
svobodu projevu a svobodu tisku; 
konstatuje, že tyto příjmy jsou klíčové pro 
rozvoj amatérského sportu vzhledem k 
tomu, že v řadě evropských států 
přerozdělování prostředků amatérskému 
sportu přímo závisí na příjmech z 
vysílacích práv k přenosu sportovních akcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4. domnívá se, že vysílací práva k 
živému přenosu sportovních akcí 
představují primární zdroj příjmů odvětví 
vrcholového sportu v Unii a že tyto akce 
představují významný zdroj obsahu pro 
provozovatele sdělovacích prostředků; 
konstatuje, že tyto příjmy jsou klíčové pro 
rozvoj amatérského sportu vzhledem k 
tomu, že v řadě evropských států 
přerozdělování prostředků amatérskému 
sportu přímo závisí na příjmech z 
vysílacích práv k přenosu sportovních akcí;

4. domnívá se, že vysílací práva k 
živému přenosu sportovních akcí 
představují primární zdroj příjmů odvětví 
vrcholového sportu v Unii a že tyto akce 
představují významný zdroj obsahu pro 
provozovatele sdělovacích prostředků; 
konstatuje, že část těchto příjmů by měla 
být určena na rozvoj amatérského sportu 
vzhledem k tomu, že v řadě evropských 
států přerozdělování prostředků 
amatérskému sportu přímo závisí na 
příjmech z vysílacích práv k přenosu 
sportovních akcí; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby takové přerozdělování 
prosazovaly v celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že vysílací práva k 
živému přenosu sportovních akcí 
představují primární zdroj příjmů odvětví 
vrcholového sportu v Unii a že tyto akce 
představují významný zdroj obsahu pro 
provozovatele sdělovacích prostředků; 
konstatuje, že tyto příjmy jsou klíčové pro 
rozvoj amatérského sportu vzhledem k 
tomu, že v řadě evropských států 
přerozdělování prostředků amatérskému 
sportu přímo závisí na příjmech z 
vysílacích práv k přenosu sportovních akcí;

4. domnívá se, že vysílací práva k 
živému přenosu sportovních akcí společně 
se sponzorstvím, reklamou a prodejem 
odvozených produktů představují primární 
zdroj příjmů odvětví vrcholového sportu v 
Unii a že tyto akce představují významný 
zdroj obsahu pro provozovatele 
sdělovacích prostředků; konstatuje, že tyto 
příjmy jsou klíčové pro rozvoj amatérského 
sportu vzhledem k tomu, že v řadě 
evropských států přerozdělování 
prostředků amatérskému sportu přímo 
závisí na příjmech z vysílacích práv k 
přenosu sportovních akcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Theodoros Zagorakis, Tomasz Frankowski
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že vysílací práva k 
živému přenosu sportovních akcí 
představují primární zdroj příjmů odvětví 
vrcholového sportu v Unii a že tyto akce 
představují významný zdroj obsahu pro 
provozovatele sdělovacích prostředků; 
konstatuje, že tyto příjmy jsou klíčové pro 
rozvoj amatérského sportu vzhledem k 
tomu, že v řadě evropských států 
přerozdělování prostředků amatérskému 
sportu přímo závisí na příjmech z 
vysílacích práv k přenosu sportovních akcí;

4. domnívá se, že vysílací práva k 
živému přenosu sportovních akcí 
představují primární zdroj příjmů odvětví 
vrcholového sportu v Unii a že tyto akce 
představují významný zdroj obsahu pro 
provozovatele sdělovacích prostředků; 
konstatuje, že tyto příjmy jsou klíčové pro 
rozvoj amatérského sportu vzhledem k 
tomu, že v řadě evropských států 
přerozdělování prostředků amatérskému 
sportu přímo a v některých případech 
výlučně závisí na příjmech z vysílacích 
práv k přenosu sportovních akcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že kromě hrstky 
nejpopulárnějších sportovních akcí, 
včetně fotbalové první ligy a několika 
dalších sportovních akcí v závislosti na 
vnitrostátních preferencích, má většina 
profesionálních sportů problém získávat 
příjmy z prodeje mediálních práv; 
připomíná, že evropský sport z velké části 
závisí na struktuře malých klubů a 
sdružení, které jsou páteří evropského 
amatérského sportu; konstatuje, že 
značná část jejich nepravidelných příjmů 
pochází z různých druhů poplatků, jako je 
členství, licence, vstupenky nebo 
předplatné, veřejné dotace a sponzorství, a 
že podle pracovního dokumentu útvarů 
Komise – Posouzení dopadů, průvodní 
dokument k návrhu nařízení Evropského 
parlamentua Rady o zajištění 
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přeshraniční přenositelnosti on-line 
služeb poskytujících obsah v rámci 
vnitřního trhu1a činí příspěvek do 
celkového rozpočtu amatérského sportu 
získaný z prodeje mediálních práv 0,5 
miliard EUR (tj. 0,7 % z celkového 
rozpočtu); konstatuje, že podle uvedeného 
pracovního dokumentu útvarů Komise 
představují příjmy z domácího prodeje 
mediálních práv zhruba jednu čtvrtinu 
příjmů prvoligových fotbalových klubů, 
které se účastní klubových soutěží UEFA, 
a že v menších ligách, které nejsou tak 
atraktivní pro poskytovatele mediálního 
obsahu a zadavatele reklamy, si musí 
fotbalové kluby vystačit s mnohem 
skromnějšími příjmy z mediálních práv 
(10 % a méně);
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
5SC0270&from=EN

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut, Massimiliano Smeriglio

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že amatérský sport je 
základem pro profesionální sport 
vzhledem k tomu, že malé sportovní kluby 
na místní úrovni významným způsobem 
přispívají k rozvoji mladých sportovců a 
fungují zejména na základě dobrovolnické 
činnosti; zdůrazňuje význam amatérského 
sportu, pokud jde o podporu sociálního 
začleňování, zejména s ohledem na osoby 
s omezenými příležitostmi, a pokud jde o 
docílení toho, aby mladí lidé upustili od 
násilného chování, včetně genderově 
podmíněného násilí, trestných činů a 
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užívání drog; konstatuje, že je zapotřebí 
spravedlivého klíče pro přerozdělování 
příjmů z vysílacích práv, tak aby z něj 
těžily i sporty na amatérské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Alexander Bernhuber, 
Theodoros Zagorakis, Isabel Benjumea Benjumea, Milan Zver, Asim Ademov, Željana 
Zovko, Loucas Fourlas, Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Andrey 
Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že sport může s 
využitím koordinovaného přístupu na 
úrovni Unie pomoci řešit nadnárodní 
výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že hlavní výzvou, které 
čelí pořadatelé sportovních akcí v 
digitálním prostředí, je internetové 
pirátství živého přenosu akcí, které 
pořádají;

5. konstatuje, že i když je digitální 
prostředí výzvou, pokud jde o pirátství 
sportovního vysílání, je také příležitostí 
pro sporty, které se v minulosti do 
televizního vysílání nedostávaly, jako je 
sport osob se zdravotním postižením nebo 
ženský sport, aby byly vysílány v on-line 
prostředí a zviditelnily se; zdůrazňuje, že 
pozornost sdělovacích prostředků je 
důležitým nepřímým podnětem pro jiné 
toky příjmů, zvyšuje profil sportu a 
hodnotu sponzorských dohod a má 
významný potenciál, pokud jde o přilákání 
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nových příznivců;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že hlavní výzvou, které 
čelí pořadatelé sportovních akcí v 
digitálním prostředí, je internetové pirátství 
živého přenosu akcí, které pořádají;

5. konstatuje, že hlavní výzvou, které 
čelí pořadatelé sportovních akcí v 
digitálním prostředí, je internetové pirátství 
živého přenosu akcí, které pořádají, 
zejména pak mezinárodních sportovních 
akcí se silným územním dopadem;

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. bere na vědomí, že memorandum o 
porozumění o on-line reklamních 
sděleních a právech duševního vlastnictví, 
které předložila Komise, představuje 
dobrovolnou dohodu o omezení 
reklamních sdělení na webových 
stránkách a v mobilních aplikacích, která 
porušují autorská práva a rozšiřují 
padělané zboží, je účinným nástrojem pro 
omezení pirátství, který minimalizuje 
příjmy nelegálních streamovacích služeb z 
reklamy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že nelegální streaming 
je složitá ilegální nadnárodní síť, která se 
každým dnem rozšiřuje; konstatuje, že 
návštěvnost webových stránek s 
pirátskými přenosy sportovních akcí 
pouze v lednu 2019 dosáhla 362,7 
milionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že náhlý nárůst počtu 
neoprávněných živých přenosů sportovních 
akcí poškozuje jak vrcholový, tak 
amatérský sport, a ohrožuje pořádání a 
udržitelnost sportovních akcí, jakož i 
finanční stabilitu celého odvětví sportu;

6. připomíná, že kombinace 
domácích práv, smluv se sdělovacími 
prostředky a ochrany duševního 
vlastnictví audiovizuálních záznamů a 
audiovizuálního vysílání umožňuje 
pořadatelům sportovních akcí účinně 
požívat plných vlastnických práv a 
kontroly nad audiovizuálními právy v 
souvislosti se sportovními akcemi; 
uvědomuje si, že náhlý nárůst počtu 
neoprávněných živých přenosů sportovních 
akcí ohrožuje příjmy z reklam a prodeje 
vstupenek na nejpopulárnější sportovní 
akce; konstatuje, že v reakci na omezenou 
finanční nabídku provozovatelů 
sdělovacích prostředků začali různí 
držitelé práv k méně populárním 
sportovním akcím využívat svých 
mediálních práv prostřednictvím svých 
vlastních webových stránek nebo jiných 
internetových platforem, čímž vytváří 
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jedinečné příležitosti pro ne příliš 
rozšířené sporty, aby se mediálně 
zviditelnily, a získaly tak nové příznivce a 
přitáhly pozornost značek a sponzorů1d;

_________________
1d https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
5SC0270&from=EN

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že i diváci mohou být v 
důsledku návštěvy nelegální streamovací 
platformy poškozeni, například krádeží 
identity či jiným zneužitím citlivých údajů 
na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Alexander Bernhuber, 
Theodoros Zagorakis, Isabel Benjumea Benjumea, Milan Zver, Asim Ademov, Željana 
Zovko, Loucas Fourlas, Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Andrey 
Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že porušování 
výhradních mediálních práv ve sportu 
ohrožuje jeho dlouhodobé financování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že pořadatelé 
sportovních akcí investují významné 
finanční, technické i lidské zdroje do boje 
proti internetovému pirátství a 
spolupracují s poskytovateli služeb;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že pořadatelé 
sportovních akcí investují významné 
finanční, technické i lidské zdroje do boje 
proti internetovému pirátství a spolupracují 
s poskytovateli služeb;

7. konstatuje, že pořadatelé 
sportovních akcí investují významné 
finanční, technické i lidské zdroje do boje 
proti internetovému pirátství a spolupracují 
s poskytovateli služeb a že ve velké míře 
využívají rozsáhlou digitální strukturu 
systémů pro prodej vstupenek, sledování 
sportovců, řešení pro elektronický obchod 
a data a statistické analýzy;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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(7a) poukazuje na značný územní 
dopad těchto akcí z hlediska sportovní 
účasti a z ekonomického hlediska, neboť 
významně podporují ekonomiku 
hostitelských území, lákají velké množství 
návštěvníků a jsou pobídkou pro investice 
sponzorů a podniků na příslušném území;

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že COVID-19 má 
ničivý dopad na pořadatele sportovních 
akcí, zejména na jejich příjmy z prodeje 
vstupenek, což zvyšuje jejich závislost na 
příjmech z televizního vysílání;

8. zdůrazňuje, že COVID-19 má 
ničivý dopad na sportovní odvětví a 
amatérský sport, který je zasažen nejvíce, 
což však stejně tak platí o profesionálním 
sportu a celém sportovním odvětví a jeho 
aktérech: sportovcích, trenérech, 
instruktorech, administrativních 
pracovnících ve sportovních organizacích, 
dobrovolnících, činovnících na soutěžích 
(rozhodčích, delegátech), podnicích, 
zejména mikropodnicích a malých 
podnicích (např. fitness centrech, 
tělocvičnách, maloobchodnících, 
organizátorech akcí, marketingových 
agenturách, výrobcích sportovního 
vybavení a pronajímatelích);

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. varuje, že nebudou-li přijata 
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opatření podpory, povede ekonomická 
krize k bankrotu řady sportovních 
sdružení, což následně poškodí samotnou 
podstatu sportu v Evropě; proto je 
přesvědčen, že je nezbytné podporovat a 
stimulovat udržitelné odvětví sportu v 
kontextu evropských iniciativ, jako jsou 
iniciativa pro dočasnou podporu ke 
zmírnění rizik nezaměstnanosti v 
mimořádné situaci (SURE), investiční 
iniciativa pro reakci na koronavirus 
(CRII) a investiční iniciativa pro reakce 
na koronavirus plus (CRII+), jakož i další 
iniciativy na vnitrostátní a unijní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že ve stávajícím 
kontextu by mělo být uvažováno o nových 
způsobech pořádání sportovních akcí, za 
plného využití dostupných digitálních 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že fanouškovská 
základna je neoddělitelnou součástí 
sportovních akcí, a nikoli jen odbytištěm 
marketingových výrobků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 40
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut, Massimiliano Smeriglio

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že velké sportovní 
akce, jako například fotbalové mistrovství 
světa či olympijské hry, jsou atraktivní pro 
širokou veřejnost a že musí být zajištěn 
přístup k informacím o těchto akcích v 
reálném čase pro všechny občany; 
konstatuje, že v této souvislosti hraje 
důležitou roli rovněž přístup rozhlasových 
reportérů a zpravodajů na sportovní akce 
a stadiony, neboť spotřebitelé získávají 
informace o národních a mezinárodních 
soutěžích prostřednictvím komentářů, 
rozhovorů a zpráv;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. připomíná, že tělesná výchova je v 
důsledku probíhající koronavirové krize 
zrušena nebo omezena, a vyzývá k 
intenzivnějšímu společnému úsilí o 
vytvoření bezpečných podmínek pro 
učitele i žáky a obnovení tělesné výchovy v 
Evropě a k úsilí o její digitalizaci na 
úrovni, jež umožní kvalitní pokračování 
příslušných aktivit;

Or. en



AM\1217102CS.docx 23/37 PE660.125v01-00

CS

Pozměňovací návrh 42
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. upozorňuje na obtíže, kterým v 
souvislosti s pandemií čelí malé sportovní 
kluby, a vyzývá členské státy, aby činnosti 
tohoto druhu aktivně podporovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že digitální prostředí 
nabízí nové příležitosti k tomu, aby 
sportovní pořadatelé zpřístupnili 
veřejnosti sportovní akce, jež by jinak 
nebyly přenášeny ve volném vysílání;  
vyzývá Komisi, aby vyčlenila finanční 
prostředky Unie na podporu vysílání 
takových sportovních akcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že legální nabídky 
sportovního obsahu by měly být v Unii 
více propagovány, a vyzývá Komisi, aby 

10. zdůrazňuje, že legální nabídky 
sportovního obsahu by měly být v Unii 
více propagovány, a vyzývá Komisi, aby 
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podnikla kroky k usnadnění 
dohledatelnosti těchto nabídek a aby 
pravidelně aktualizovala jejich seznam na 
stránce Agorateka.eu;

podnikla kroky k usnadnění 
dohledatelnosti těchto nabídek; připomíná, 
že směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách umožňuje členským státům 
zabránit vysílacím stanicím v jejich 
jurisdikci, aby přenášely události velkého 
společenského významu pouze na 
placených kanálech, a zajistit tak 
veřejnosti možnost sledování těchto akcí 
prostřednictvím bezplatného televizního 
vysílání; žádá členské státy, aby toto 
ustanovení uplatňovaly a umožnily 
veřejnosti širší přístup k událostem 
velkého významu, včetně sportovních 
akcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že legální nabídky 
sportovního obsahu by měly být v Unii 
více propagovány, a vyzývá Komisi, aby 
podnikla kroky k usnadnění 
dohledatelnosti těchto nabídek a aby 
pravidelně aktualizovala jejich seznam na 
stránce Agorateka.eu;

10. zdůrazňuje, že legální nabídky 
sportovního obsahu by měly být v Unii 
více propagovány, a vyzývá Komisi, aby 
podnikla kroky k usnadnění 
dohledatelnosti těchto nabídek a aby 
pravidelně aktualizovala jejich seznam na 
stránce Agorateka.eu; zdůrazňuje, že 
odpovědnost za protiprávní online aktivity 
nesou primárně poskytovatelé 
streamování a platforem, nikoli 
spotřebitelé, kteří na nelegální obsah 
online často narazí neúmyslně a kteří by 
měli být lépe informováni o dostupných 
legálních možnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Theodoros Zagorakis
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Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že legální nabídky 
sportovního obsahu by měly být v Unii 
více propagovány, a vyzývá Komisi, aby 
podnikla kroky k usnadnění 
dohledatelnosti těchto nabídek a aby 
pravidelně aktualizovala jejich seznam na 
stránce Agorateka.eu;

10. zdůrazňuje, že legální nabídky 
sportovního obsahu by měly být v Unii 
více propagovány a rozšířeny o další 
prvky, a vyzývá Komisi, aby podnikla 
kroky k usnadnění dohledatelnosti těchto 
nabídek a aby pravidelně aktualizovala 
jejich seznam na stránce Agorateka.eu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že legální nabídky 
sportovního obsahu by měly být v Unii 
více propagovány, a vyzývá Komisi, aby 
podnikla kroky k usnadnění 
dohledatelnosti těchto nabídek a aby 
pravidelně aktualizovala jejich seznam na 
stránce Agorateka.eu;

10. zdůrazňuje, že legální a cenově 
dostupné nabídky sportovního obsahu by 
měly být v Unii více propagovány, a 
vyzývá Komisi, aby podnikla kroky k 
usnadnění dohledatelnosti těchto nabídek a 
aby pravidelně aktualizovala jejich seznam 
na stránce Agorateka.eu;

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. připomíná prohlášení Komise, které 
je součástí přílohy usnesení Evropského 
parlamentu o autorském právu na 
jednotném digitálním trhu přijatého v 

11. připomíná prohlášení Komise, které 
je součástí přílohy usnesení Evropského 
parlamentu o autorském právu na 
jednotném digitálním trhu přijatého v 
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březnu 2019, podle kterého „Komise 
posoudí problémy, s nimiž se potýkají 
pořadatelé sportovních akcí v digitálním 
prostředí, zejména pokud jde o otázky 
související s protiprávním vysíláním 
sportovních přenosů přes internet“3;

březnu 2019, podle kterého „Komise 
posoudí problémy, s nimiž se potýkají 
pořadatelé sportovních akcí v digitálním 
prostředí, zejména pokud jde o otázky 
související s protiprávním vysíláním 
sportovních přenosů přes internet“3; 
zdůrazňuje, že každý legislativní návrh 
zabývající se těmito problémy by měl být 
doplněn posouzením dopadu a 
ekonomickou analýzou;

_________________ _________________
3 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2019-0231_CS.pdf (dosud 
nezveřejněné v Úředním věstníku).

3 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2019-0231_CS.pdf(dosud 
nezveřejněné v Úředním věstníku).

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
revidovaly právní předpisy upravující 
sázky a hazardní hry online i offline, s 
cílem posoudit možnost zavedení 
zvláštních ustanovení ke zlepšení přístupu 
profesionálních a amatérských klubů k 
dodatečným zdrojům;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Theodoros Zagorakis, Tomasz Frankowski

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že účinné prosazování 
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práv duševního vlastnictví u sportovního 
vysílání má zásadní význam pro udržitelné 
financování sportu na všech úrovních a 
pro zajištění rovných podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby bezodkladně 
předložila legislativní návrh řešení 
problému internetového pirátství 
sportovních přenosů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby bezodkladně 
předložila legislativní návrh řešení 
problému internetového pirátství 
sportovních přenosů;

12. vyzývá Komisi, aby bezodkladně 
předložila legislativní návrh řešení 
problému internetového pirátství 
sportovních přenosů, neboť v členských 
státech, a jistě ani ve třetích zemích, 
neexistuje jednotný právní rámec; 
zdůrazňuje potřebu regulace na úrovni 
Unie, která bude komplexně řešit 
nelegální vysílání úpravou odpovědnosti 
platforem, které nelegální vysílání hostují;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby bezodkladně 
předložila legislativní návrh řešení 
problému internetového pirátství 
sportovních přenosů;

12. vyzývá Komisi, aby bezodkladně 
předložila posouzení výzev, kterým čelí 
pořadatelé sportovních akcí v digitálním 
prostředí, a aby zvážila možnost 
předložení legislativního návrhu, včetně 
možnosti řešit problém internetového 
pirátství sportovních přenosů v aktu o 
digitálních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že ochrana práv 
duševního vlastnictví je základním právem 
zakotveným v Listině základních práv; v 
této souvislosti připomíná, že ochrana 
autorských práv nesmí vést k oslabení 
základních práv, jako je svoboda projevu, 
svoboda tisku a ochrana soukromí 
spotřebitelů na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 13



AM\1217102CS.docx 29/37 PE660.125v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že sportovní obsah je 
zpravidla distribuován na výhradním 
základě a je velmi často opatřen 
vodoznakem a/nebo digitálním otiskem, 
díky čemuž je jasné, kdo má právo tento 
sportovní obsah na internetu vysílat, a že 
na základě oznámení zasílaných 
pořadateli sportovních akcí 
zprostředkovatelům ohledně 
protiprávního vysílání nebo klipů není 
téměř nikdy podána žaloba;

13. zdůrazňuje, že sportovní obsah je 
zpravidla distribuován na výhradním 
základě a je velmi často opatřen 
vodoznakem a/nebo digitálním otiskem, 
díky čemuž je jasné, kdo má právo tento 
sportovní obsah na internetu vysílat; 
uznává, že získávání prémiových 
sportovních práv představuje podstatnou 
část nákladů vysílacích stanic a že tato 
práva jsou prodávána na platformově 
neutrálním základě, kdy balíčky práv 
velmi ztěžují malým subjektům získat 
vyhrazené balíčky pro určité platformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Alexander Bernhuber, 
Theodoros Zagorakis, Milan Zver, Asim Ademov, Loucas Fourlas, Marc Tarabella, 
Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že zprostředkovatelé 
by měli být skutečně povinni „znát svého 
zákazníka“ s cílem zabránit tomu, aby 
byly jejich služby zneužívány k umožnění 
nelegálního streamování sportovních 
akcí; proto vyzývá Komisi, aby tuto 
povinnost zakotvila v připravovaném aktu 
o digitálních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Alexander Bernhuber, 
Theodoros Zagorakis, Isabel Benjumea Benjumea, Milan Zver, Asim Ademov, Željana 
Zovko, Loucas Fourlas, Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Andrey 
Slabakov

Návrh stanoviska
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Bod 13 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13b. trvá na tom, že opatření na 
ochranu vysílacích práv před nelegálním 
užíváním a pirátstvím nesmí mít negativní 
dopad na svobodu tisku a na schopnost 
zpravodajských sdělovacích prostředků 
informovat občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. vyzývá k tomu, aby byly 
neoprávněné živé sportovní přenosy 
odstraněny nebo aby byl internetovým 
zprostředkovatelům přístup k nim 
blokován, a to okamžitě či maximálně do 
30 minut po tom, co obdrží upozornění od 
držitelů práv, aby bylo toto upozornění 
účinné;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. vyzývá k tomu, aby byly 
neoprávněné živé sportovní přenosy 
odstraněny nebo aby byl internetovým 
zprostředkovatelům přístup k nim 
blokován, a to okamžitě či maximálně do 
30 minut po tom, co obdrží upozornění od 

14. žádá, aby byly neoprávněné živé 
sportovní přenosy odstraněny okamžitě 
poté, co internetový zprostředkovatel 
obdrží upozornění od držitelů práv, aby 
byla zajištěna účinnost takového 
upozornění; vyzývá k zavedení robustního 
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držitelů práv, aby bylo toto upozornění 
účinné;

a efektivního mechanismu „upozornění a 
následných kroků“, aniž by byla 
stanovena povinnost „filtrování 
nahrávaného obsahu“, v souladu se 
zákazem obecné povinnosti dohledu; 
zdůrazňuje, že neoprávněný obsah by měl 
být odstraněn z hostovací platformy a 
poskytovatelé hostování by měli zneužití 
svých služeb řešit; žádá, aby služby pro 
internetové audiovizuální streamování 
přijaly dodatečná dobrovolná opatření k 
odstranění neoprávněného živého 
sportovního vysílání nebo k blokování 
přístupu k tomuto vysílání;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. vyzývá k tomu, aby byly 
neoprávněné živé sportovní přenosy 
odstraněny nebo aby byl internetovým 
zprostředkovatelům přístup k nim 
blokován, a to okamžitě či maximálně do 
30 minut po tom, co obdrží upozornění od 
držitelů práv, aby bylo toto upozornění 
účinné;

14. vyzývá k tomu, aby byly 
neoprávněné živé sportovní přenosy 
odstraněny nebo aby byl internetovým 
zprostředkovatelům přístup k nim co 
nejrychleji blokován, a to maximálně do 
30 minut poté, co obdrží upozornění od 
držitelů práv, aby bylo toto upozornění 
účinné;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Theodoros Zagorakis

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. vyzývá k tomu, aby byly 14. vyzývá k tomu, aby byly 
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neoprávněné živé sportovní přenosy 
odstraněny nebo aby byl internetovým 
zprostředkovatelům přístup k nim 
blokován, a to okamžitě či maximálně do 
30 minut po tom, co obdrží upozornění od 
držitelů práv, aby bylo toto upozornění 
účinné;

neoprávněné živé sportovní přenosy 
odstraněny nebo aby byl internetovým 
zprostředkovatelům přístup k nim 
blokován, a to okamžitě či maximálně do 
15 minut poté, co obdrží upozornění od 
držitelů práv, aby bylo toto upozornění 
účinné;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. žádá jasně definovaný právní 
rámec, který zajistí, aby internetoví 
zprostředkovatelé urychleně přistoupili k 
odstranění nelegálního obsahu ze svých 
služeb; domnívá se, že takový rámec by 
měl obsahovat systém pro označování a 
oznamování, povinnost transparentnosti 
vůči uživatelům platformy, následná 
odpovídající vysvětlení a mechanismus 
pro podávání stížností a nápravu, jež bude 
možné účinně vymáhat;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. trvá na tom, aby streamovací 
servery a streamovací platformy zavedly 
nástroje, které by umožnily okamžitě 
odstraňovat protiprávní živé sportovní 
přenosy dostupné prostřednictvím jejich 
služby nebo k nim blokovat přístup;

15. trvá na tom, aby streamovací 
servery a streamovací platformy zavedly 
zvláštní opatření k odstraňování 
neoprávněného obsahu, jako jsou 
nelegální živé sportovní přenosy, 
dostupného prostřednictvím jejich služby 
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nebo k blokování přístupu k takovému 
obsahu; zdůrazňuje, že je nutné vytvořit 
jasný mechanismus nápravy s možností 
odvolat se proti jakémukoli rozhodnutí o 
odstranění nebo zablokování obsahu, aby 
nedocházelo k případnému zneužití či k 
nekalým obchodním nebo konkurenčním 
praktikám;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. trvá na tom, aby streamovací 
servery a streamovací platformy zavedly 
nástroje, které by umožnily okamžitě 
odstraňovat protiprávní živé sportovní 
přenosy dostupné prostřednictvím jejich 
služby nebo k nim blokovat přístup;

15. trvá na tom, aby Komise přijala 
jednotná pravidla pro oznamování a 
následné kroky s cílem urychlit 
odstraňování nelegálního a nelegálně 
sdíleného obsahu a podpořit přístup k 
legálnímu obsahu v digitálním prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Theodoros Zagorakis

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. trvá na tom, aby streamovací 
servery a streamovací platformy zavedly 
nástroje, které by umožnily okamžitě 
odstraňovat protiprávní živé sportovní 
přenosy dostupné prostřednictvím jejich 
služby nebo k nim blokovat přístup;

15. trvá na tom, aby streamovací 
servery a streamovací platformy zavedly 
nástroje, které by umožnily okamžitě trvale 
odstraňovat protiprávní živé sportovní 
přenosy dostupné prostřednictvím jejich 
služby nebo k nim trvale blokovat přístup;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že taková opatření by v 
žádném případě neměla porušovat 
základní práva uživatelů internetu, 
internetové svobody, měla by ctít zásadu 
neutrality sítě a přístupu k otevřenému 
internetu pro konečné uživatele; 
zdůrazňuje, že taková opatření by rovněž 
neměla omezovat nebo neoprávněně 
oslabovat svobodu projevu a svobodu 
tisku a měla by podporovat zásadu 
svobodného přístupu k informacím, aby 
byl zachován široký a svobodný přístup 
veřejnosti k informacím o důležitých 
událostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Elżbieta Kruk
za skupinu ECR
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. upozorňuje, že podle zprávy 
společnosti Synamedia používá 51 % 
sportovních fanoušků každý měsíc 
pirátské služby ke sledování živého 
sportovního vysílání, ačkoli 89 % 
respondentů vlastní předplatné na 
televizní vysílání nebo over-the-top (OTT) 
platformu, přičemž 29 % fanoušků, kteří 
využívají pirátské internetové stránky, 
tvrdí, že za přístup ke sportovnímu obsahu 
prostřednictvím těchto služeb zaplatili;

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Elżbieta Kruk
za skupinu ECR
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 15 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15b. zdůrazňuje, že v boji proti pirátství 
je nutný diferenciovanější a cílenější 
přístup, který by usiloval o oslabení 
širšího pirátského ekosystému a zároveň 
cílil na konkrétní skupiny fanoušků 
prostřednictvím rozmanitých modelů 
přístupu a plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Elżbieta Kruk
za skupinu ECR
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že členské státy a 
zúčastněné strany by měly mezi diváky i 
nadále podporovat odpovědné sledování 
sportovního obsahu na internetu;

16. konstatuje, že členské státy a 
zúčastněné strany by měly mezi diváky i 
nadále podporovat odpovědné sledování 
sportovního obsahu na internetu a že by 
měly zapojit ligy, kluby a odvětví 
vzdělávání do osvětových kampaní 
ohledně dopadu pirátství na sport;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Návrh stanoviska
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Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že členské státy a 
zúčastněné strany by měly mezi diváky i 
nadále podporovat odpovědné sledování 
sportovního obsahu na internetu;

16. konstatuje, že členské státy a 
zúčastněné strany by měly mezi diváky i 
nadále podporovat odpovědné sledování 
sportovního obsahu na internetu a 
současně zajistit respektování integrity 
vnitřního trhu a práva hospodářské 
soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že členské státy a 
zúčastněné strany by měly mezi diváky i 
nadále podporovat odpovědné sledování 
sportovního obsahu na internetu;

16. konstatuje, že členské státy a 
zúčastněné strany by měly mezi diváky i 
nadále podporovat odpovědné a cenově 
dostupné sledování sportovního obsahu na 
internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 16 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16a. připomíná význam ochrany 
tradičních sportů v Evropě a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala zvláštní strategii 
ochrany a rozvoje, a to i prostřednictvím 
digitálních nástrojů, těchto aktivit, které 
tvoří sportovní dědictví členských států a 
místních evropských komunit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 73
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 16 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16a. vyzývá členské státy, aby 
podporovaly vysílání významných 
sportovních akcí v rámci bezplatných 
programů, neboť sport je formou lidové 
kultury, jež hraje důležitou úlohu v 
životech občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. vyzývá zúčastněné strany v odvětví 
sportu, vysílací stanice, internetové 
zprostředkovatele a vnitrostátní orgány, 
aby pokračovali ve vzájemné spolupráci a 
sdíleli informace o osvědčených postupech 
s cílem bojovat proti internetovému 
pirátství sportovních přenosů.

17. vyzývá zúčastněné strany v odvětví 
sportu, vysílací stanice, internetové 
zprostředkovatele a státní, regionální a 
místní orgány, aby pokračovali ve 
vzájemné spolupráci a sdíleli informace o 
osvědčených postupech.

Or. en


