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NÁVRHY

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

1. berie na vedomie, že odvetvia kultúrneho priemyslu sú kľúčovými poskytovateľmi služieb 
s pridanou hodnotou, ktoré tvoria základ dynamického vedomostného hospodárstva, 
a preto by sa mali považovať za významný príspevok ku konkurencieschopnosti 
Európskej únie;

2. domnieva sa, že odvetvia kultúrneho priemyslu, ktoré sú dôležitým zdrojom vytvárania 
pracovných miest v EÚ, potrebujú najmä využiť tvorivé talenty; nalieha na členské štáty, 
aby podporili nové, inovatívne druhy celoživotného vzdelávania, ktoré povzbudzujú 
tvorivé talenty;

3. uznáva, že v kontexte lisabonskej agendy odvetvia kultúrneho priemyslu podnecujú rast 
a vytvárajú pracovné miesta; domnieva sa preto, že treba klásť dôraz na rozvoj zručností v 
kreatívnych odvetviach a podporovať v nich inováciu; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
dostatočné zdroje, ktoré budú v členských štátoch k dispozícii pre potreby kultúrneho 
priemyslu.

4. pripisuje veľký význam zmenenému a doplnenému návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii 
niektorých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení v 
členských štátoch, ktoré sa týkajú činnosti v oblasti televízneho vysielania (smernica o 
audiovizuálnych mediálnych službách bez hraníc)1 a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
jej včasnú transpozíciu, a Komisiu, aby poskytla Európskemu parlamentu informácie o 
vykonávaní tejto smernice;

5. zdôrazňuje príležitosti vytvárané širokopásmovým vysokorýchlostným pripojením a 
novými bezdrôtovými technológiami s veľkým dosahom v rozvoji a šírení nových 
inovatívnych služieb v oblasti kultúry a kultúrneho obsahu vo vidieckych i v mestských 
oblastiach v každom z 27 členských štátov; okrem toho vyzýva členské štáty, aby 
uprednostňovali rozvoj širokopásmových sietí vo vidieckych a okrajových oblastiach s 
cieľom prekonať digitálnu priepasť; poznamenáva, že technologický pokrok umožňuje 
spotrebiteľom rýchlejší prístup ku kultúrnemu obsahu;

6. opätovne zdôrazňuje obrovské možnosti, ktoré odvetviam kultúrneho priemyslu ponúka 
prechod na digitálne technológie pokiaľ ide o výhody inovatívnych služieb poskytovaných 
digitálnym vysielaním, ako sú nižšie náklady, lepšia kvalita, väčšia rôznorodosť a 
intenzívnejšia súťaž; žiada vytvorenie regulačného rámca, ktorý by priniesol vyššiu 
pružnosť vo využívaní frekvenčného spektra;

7. domnieva sa, že dôrazná ochrana práv duševného vlastníctva má zásadný význam pre 
konkurencieschopnosť odvetví kultúrneho priemyslu a je životne dôležitá, ak má EÚ 
prilákať, podporovať a rozvíjať tvorivé talenty a kultúrny obsah; uznáva, že pre 

                                               
1 KOM(2007)0170.
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jednotlivých spotrebiteľov to bude znamenať prínos, keďže znižujúca sa miera 
internetového pirátstva prinesie zníženie cien a spotrebitelia budú môcť kupovať viac 
produktov umeleckej tvorby vyššej kvality;

8. vyzýva na posilnenie presadzovania práv duševného vlastníctva v prostredí internetovej 
siete; pripomína, že smernica 2004/48/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 
2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva 1 a smernica 2000/31/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o 
elektronickom obchode)2 umožňujú účinnú ochranu práv duševného vlastníctva;
domnieva sa, že v tomto rámci by mali spolupracovať poskytovatelia internetových 
služieb a poskytovatelia obsahu; ďalej poznamenáva, že boj proti internetovému pirátstvu 
je predpokladom pre ponuku a šírenie cenného obsahu prostredníctvom internetu;
domnieva sa však, že akýkoľvek prístup musí zohľadňovať systém vzájomnej kontroly a 
vyváženia spojený s presadzovaním práva a ústrednú úlohu súdov zaoberajúcich sa 
porušovaním zákonov, ako aj pravidlami ochrany údajov;

9. vyzýva poskytovateľov internetových služieb, aby spolupracovali v boji proti 
internetovému pirátstvu posilnením svojich zmluvných podmienok, ktoré im umožnia 
odstrániť alebo zablokovať prístup k neoprávnene získanému materiálu a prerušiť alebo 
zrušiť prístup k užívateľskému účtu zákazníkom, ktorí porušujú práva duševného 
vlastníctva; vyzýva v tomto zmysle poskytovateľov internetových služieb, aby využívali 
filtrovanie s cieľom zabrániť porušovaniu autorských práv;

10. naliehavo žiada členské štáty, aby odmietli ochranárske politiky a zrevidovali namiesto 
toho predpisy, ktoré v súčasnosti znevýhodňujú kultúrny priemysel v EÚ, a to tak, aby 
tento priemysel mohol a bol nútený lepšie konkurovať tak v rámci EÚ, ako aj 
v celosvetovom meradle;

11. naliehavo žiada Komisiu, aby zrevidovala zoznam kultúrnych tovarov a služieb, ktorý je 
uvedený v prílohe III smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom 
systéme dane z pridanej hodnoty1; poznamenáva, že je potrebné súhrnnejšie preskúmanie 
úprav znížených sadzieb DPH za tovar a služby v oblasti kultúry v EÚ, aby sa mohli 
odstrániť narušenia trhu, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú konkurencieschopnosť niektorých 
odvetví kultúrneho priemyslu;

12. opätovne zdôrazňuje význam cieľov i2i Európskej investičnej banky a vyzýva na ich 
maximálne využívanie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali ďalšie možnosti 
poskytovania finančnej pomoci pre zakladanie a rast malých a stredných podnikov v 
oblasti kultúry a umeleckej tvorby (napríklad prostredníctvom siedmeho rámcového 
programu pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (2007-2013));
podporuje využívanie štrukturálnych fondov na podporu tradičného umenia a tradičného 
dedičstva i kultúrnych a inovatívnych odvetví; vyzýva Komisiu, aby tieto činnosti 
sledovala a pomohla s šírením najlepších postupov.

                                               
1  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45. Opravené v Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 16 a Ú. v. EÚ L 204, 4.8.2007, s.27.
2  Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2000, s. 1.
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