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NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku a Výbor pro 

kulturu a vzdělávání jako věcně příslušné výbory podle článku 55 jednacího řádu, aby do 

svého návrhu usnesení začlenily tyto návrhy:  

1. zdůrazňuje, že kulturní a kreativní odvětví fungují v neustále se vyvíjejícím prostředí, 

kterému dominuje rozvoj a využívání digitálních informačních a komunikačních 

technologií v globálním měřítku; 

2. opětovně zdůrazňuje, že kulturní a kreativní odvětví jsou založena na kulturních 

hodnotách, tvořivosti, dovednostech a talentu jednotlivců a podporují je, jelikož mají 

potenciál vytvářet bohatství a pracovní místa prostřednictvím generování hodnot z 

duševního vlastnictví; 

3. poukazuje na to, že kulturní a kreativní odvětví, která mají obrat 535,9 miliardy EUR 

a vytvářejí 7,1 milionu pracovních míst, jsou zásadní pro stabilitu a dlouhodobou 

konkurenceschopnost evropské ekonomiky; 

4. poukazuje na to, že kulturní a kreativní odvětví zaručují nejen kulturní rozmanitost, ale 

také pluralitu sdělovacích prostředků a hospodářskou ekonomickou Evropské unie; 

5. konstatuje, že kulturní a kreativní odvětví mají strategický význam pro hospodářský 

rozvoj a vytváření kvalitních pracovních míst v EU; 

6. zdůrazňuje, že při formulování právní definice „kulturních a kreativních odvětví“ napříč 

Evropou by měly být brány v potaz nové kulturní a kreativní tendence dnešní společnosti 

a nepřetržité změny a příležitosti, které mohou digitální technologie i nadále přinášet, a že 

taková definice by se měla vztahovat k dílům, včetně zboží a služeb, které jsou produkty 

uměleckého, kulturního nebo tvůrčího procesu a které podléhají ochraně jakožto práva 

duševního vlastnictví, aniž by omezovaly procesy, jimiž byla taková díla vytvořena nebo 

vyrobena; 

7. domnívá se proto, že ochrana nositelů práv v souvislosti s legislativními rámci autorských 

práv a práv duševního vlastnictví je potřebná, a to způsobem, který uznává hodnoty 

a podporuje inovaci, kreativitu, investice a tvorbu obsahu a současně se přizpůsobuje 

neustálému technologickému rozvoji a budoucím digitálním platformám; 

8. zdůrazňuje, že EU by neměla uvažovat o kultuře pouze z hlediska vnitřního trhu, tzn. 

z hlediska hospodářské soutěže, nebo obchodní politiky, ale měla by z ní učinit součást 

evropské politiky v oblasti spolupráce a rozvoje a současně vzít v potaz zvláštní charakter 

kulturního spektra EU; vyzývá Komisi, aby upevnila vazbu mezi kulturním odvětvím, 

odborným vzděláváním a kulturními a tvůrčími odvětvími, zvážila stanovení evropského 

právního rámce pro rozvoj učňovského vzdělávání v souvislosti s kulturními a kreativními 

odvětvími ve všech členských státech EU a maximalizovala potenciál malých a středních 

podniků v kulturních a kreativních odvětvích; 

9. domnívá se, že digitální prostředí skýtá nové příležitosti pro tvorbu a výrobu kulturních 

a kreativních děl a pro jejich distribuci, zužitkování a dostupnost širší veřejnosti, bez 
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ohledu na fyzická a zeměpisná omezení a často s nižšími náklady a menšími překážkami 

pro vstup na trh; konstatuje však, že na stále propojenějším a digitalizovanějším fóru by 

mohli být autoři a tvůrci s omezenými zdroji při práci v prostředí s větší konkurencí 

finančně znevýhodněni; 

10. domnívá se, že digitální technologie znamenaly také příležitosti vytvořit různé druhy 

uměleckých děl nebo postupů, u nichž digitální technologie představují zásadní součást 

tvůrčího procesu; 

11. v této souvislosti připomíná, že kulturní a kreativní odvětví se skládají převážně 

z nesčetného množství mikropodniků, malých a středních podniků a osob samostatně 

výdělečně činných, které mají omezený přístup k infrastruktuře, zdrojům a financování 

a které mají omezenou vyjednávací sílu při jednání s poskytovateli digitálních produktů 

a dalšími zprostředkovateli, kteří mají dominantní postavení na trhu, jako je tomu 

konkrétně v případě umělců a tvůrců pocházejících z kulturních a jazykových oblastí 

mimo většinovou společnost; v tomto ohledu podporuje potřebu vytvořit vyvážený právní 

rámec, který přihlíží k určitým zvláštnostem odvětví a poskytuje vhodná nápravná právní 

řešení s cílem umožnit tvůrcům, aby získaly lepší vyjednávací sílu; 

12. zdůrazňuje, že neustálá digitální inovace vytváří tlak na kulturní a kreativní odvětví, aby 

přehodnotila a přetvořila své obchodní modely; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

v nejběžnějších obchodních modelech se hospodářská hodnota obsahu, kterou je třeba 

znovu definovat, vyskytuje v různých částech hodnotového řetězce, ale může být 

přesunuta na konec hodnotového řetězce, čímž bude systém, jehož prostřednictvím čerpají 

kreativní společenství hodnotu z obsahu, včetně spravedlivého odměňování autorů 

a tvůrců, stále složitější; zároveň konstatuje, že kreativní společenství čelí ztrátám 

vyplývajícím rovněž z porušování autorských práv, jako je např. pirátství, a z různých 

problémů vznikajících v důsledku neustálých změn internetového prostředí a v souvislosti 

s problémy současných obchodních modelů; 

13. zdůrazňuje význam nového digitálního prostředí pro rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví 

při zajišťování větší viditelnosti pro tvůrce a možnosti být neustále v kontaktu s publikem 

a spotřebiteli; domnívá se proto, že k vytvoření právního rámce, který definuje digitalizaci 

kulturních a kreativních odvětví, by tedy mělo dojít až po rozsáhlé konzultaci se všemi 

zúčastněnými stranami v hodnotovém řetězci; 

14. domnívá se, že digitální platformy jsou prostředkem zajišťujícím širší přístup ke 

kulturním a kreativním dílům a je třeba uvažovat o tom, jak tento proces může fungovat 

s větší právní jistotou a dodržováním práv nositelů; 

15. vyzývá Komisi, aby řešila záležitost přesunu hodnoty v souvislosti s probíhající debatou 

o autorských právech; 

16. vyzývá Komisi, aby vypracovala evropskou kulturní strategii v digitálním věku v souladu 

se všemi politikami EU, včetně daňové politiky; 

17. vyzývá Komisi, aby efektivně řešila problém šíření nezákonného digitálního obsahu 

úměrně k různým právům, o která jde, a to tak, že mimo jiné podnítí lepší spolupráci mezi 

orgány členských států a daným odvětvím a podpoří vznik atraktivních legálních nabídek, 

které budou dostupné v rozsáhlém katalogu přeshraničně, a současně bude respektována 
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zásada teritoriality; vyzývá rovněž Komisi, aby prozkoumala různé možnosti, jak zlepšit 

spravedlivé odměňování autorů a tvůrců, čímž bude oceněna kreativita a inovace a 

zároveň se zvýší transparentnost hodnotového řetězce autorského práva v digitálním 

prostředí, a zachovat národní kulturní a jazyková specifika a podnítit ekonomickou 

aktivitu; v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby i nadále zjišťovala, jaké mechanismy jsou 

účinné při postupu proti porušování autorských práv, a zvyšovala informovanost 

veřejnosti v této oblasti; 

18. připomíná závěr veřejné konzultace, kterou zahájila Komise, o právním prostředí pro 

platformy a internetové zprostředkovatele; zdůrazňuje skutečnost, že účastníci spatřují 

výhody online platforem v tom, že se kreativní obsah stává přístupnějším a komunikace je 

snazší, a zároveň se zabývají nedostatečnou transparentností a právní jistotou v tomto 

procesu, pokud jde o dodržování autorských práv; 

19. domnívá se, že dostatečná a účinná ochrana autorských a souvisejících práv je zásadní pro 

zajištění spravedlivého odměňování tvůrců. 
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