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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещите комисии по промишленост, 

изследвания и енергетика и по вътрешния пазар и защита на потребителите да включат 

в предложението за резолюция, което ще приемат, следните предложения: 

– като взе предвид член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС), 

– като взе предвид Протокола за системата на публичното радиоразпръскване в 

държавите членки към Договора от Амстердам, изменящ Договора за Европейския 

съюз, Договорите за създаване на Европейските общности и някои свързани с тях 

актове, 

– като взе предвид Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от 

форми и културно изразяване на Организацията на обединените нации за 

образование, наука и култура (ЮНЕСКО), приета на 20 октомври 2005 г., 

– като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните 

медийни услуги)1, 

– като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2013 г. относно свързаната телевизия2, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно подготовката за един 

напълно интегриран аудио-визуален свят3, 

A. като има предвид, че цифровизацията засяга всички аспекти от живота на 

европейските граждани; като има предвид, че секторите на културата и 

творчеството, и по-специално аудио-визуалният сектор, който предлага все повече 

привлекателни и допълващи се онлайн услуги, създава значителна културна и 

икономическа стойност, заетост, растеж и иновации в рамките на ЕС; като има 

предвид, че следва да се оказва по-голяма подкрепа на тази индустрия в усилията ѝ 

за използване от цифровите възможности, разширяване на нейната аудитория и 

насърчаване на растежа; като има предвид също така, че дейностите, свързани с 

авторските права, съставляват значителна част от сектора на културата и 

творчеството; 

Б. като има предвид, че с присъединяването си към Конвенцията на ЮНЕСКО за 

опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване ЕС, 

наред с всички свои държави членки, се задължава да предприема ефективни мерки 

                                                 
1 ОВ L 95, 15.04.2010 г., стр. 1. 

2 Приети текстове, P7_TA(2013)0329. 

3 Приети текстове, P7_TA(2014)0232. 
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за гарантиране, че медийното многообразие не зависи единствено от пазарните 

икономически условия; 

В. като има предвид, че междувременно техническото интегриране на медиите вече е 

факт, особено по отношение на радио- и телевизионното разпръскване, печата и 

интернет, и като има предвид, че европейските политики в областта на медиите, 

културата и мрежите трябва да адаптират незабавно регулаторната рамка към 

новите условия и да гарантира създаването и прилагането на еднакво равнище на 

регулиране, включително с оглед навлизането на пазара на нови участници от ЕС и 

трети държави; 

Г. като има предвид, че Директивата за аудиовизуалните медийни услуги е важна от 

гледна точка на регулирането на медиите в ЕС и популяризирането на европейските 

произведения; като има предвид, че тя следва да се основава на принципа за 

технологична неутралност и да гарантира равнопоставени условия на конкуренция, 

както и по-добър достъп и по-добри възможности за намиране на цифрово 

съдържание и цифрови услуги; 

Д. като има предвид, че в някои държави членки прилагането на член 13 от 

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги във връзка с популяризирането на 

европейски произведения чрез услугите по заявка не е достатъчно прескриптивно, 

за да се изпълни целта за културното многообразие, посочена в директивата; 

Е. като има предвид, че културните и творческите индустрии зависят от авторското 

право, което изисква консолидирана регулаторна рамка за гарантиране на 

жизнеспособността, разпространението и многообразието на европейската култура; 

като има предвид, че увеличаващите се правомощия, а понякога също така 

господстващото положение и ограничената отговорност на интернет посредниците 

могат да застрашат устойчивото създаване на стойност от авторите и творците, като 

накърняват техния творчески потенциал; като има предвид, че в проучването 

„Териториалност и нейното отражение върху финансирането на аудиовизуални 

произведения“ се подчертава важната роля на териториалното лицензиране по 

отношение на рефинансирането на европейски филми; 

1. приветства предложенията на Комисията за ускоряване на цифровизацията в ЕС и 

нейните инициативи за опростяване на трансграничния достъп до цифрово 

съдържание; подчертава важната роля на публичните излъчващи оператори и 

цифровите услуги за населението, особено за хората в периферните региони и 

уязвимите лица1; призовава Комисията да определи по-добре специфичните нужди 

на творческия сектор по отношение на различните видове съдържание, творческите 

произведения и използваните бизнес модели, както и да ги вземе предвид при 

предлагането на промени и решения; 

2. подчертава двойствения характер на аудио-визуалните медии като културен и 

икономически актив; отбелязва, че нуждата от бъдещо регулиране на европейските 

медии произтича не от недостига на средства за комуникация, а най-вече от 

                                                 
1 Както е посочено в програмата от Тунис и Женевската декларация относно принципите, изготвени на 

Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество. 
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необходимостта за осигуряване на многообразие, и настоява, че достъпът до 

разнообразно и качествено медийно, културно и езиково многообразие и качество 

не следва да зависи от финансовите възможности на субектите; 

3. настоятелно приканва Комисията при предстоящото преразглеждане на 

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги да вземе предвид технологичните 

промени и новите бизнес модели в цифровата среда, както и променящите се 

предпочитания на зрителите и новите начини за достъп до аудио-визуално 

съдържание, като приведе в съответствие линейните и нелинейните услуги и като 

определи минимални изисквания на европейско равнище за всички аудио-визуални 

медийни услуги, с оглед гарантиране на съгласуваното им прилагане в ЕС от всички 

оператори на аудио-визуални медийни услуги, с изключение на случаите, когато 

това съдържание е необходимо за допълване на съдържание или услуги, различни 

от аудио-визуалните; счита, че този преглед следва да бъде насочен към социалните, 

културните и икономическите цели, към гарантирането на високи стандарти за 

защита на децата, потребителите и личните данни, както и към насърчаване на 

културното многообразие; счита, че той следва да цели също така стимулиране на 

инвестициите в аудио-визуално съдържание и платформи в ЕС, както и 

разпространението на това съдържание, като по този начин се насърчава 

достъпността на европейските произведения, в съответствие с действащото 

законодателство в областта на авторското право или евентуални бъдещи реформи в 

тази сфера; 

4. подчертава, че принципът за държава на произход, заложен в Директивата за 

аудиовизуалните медийни услуги, е необходима предпоставка за трансграничното 

предлагане на аудио-визуално съдържание и основен етап по пътя към 

изграждането на общ пазар на услугите; подчертава, че това не пречи за 

постигането на социалните и културните цели и че не изключва необходимостта от 

адаптиране на законодателството на ЕС извън Директивата за аудиовизуалните 

медийни услуги към реалностите на интернет и цифровата среда, нито 

необходимостта от отделяне на специално внимание на дружествата, предлагащи 

аудио-визуално съдържание онлайн или по заявка, които се опитват да избегнат 

данъчно облагане и регулиране на аудио-визуалния сектор в някои държави членки, 

установявайки се в държави с много ниски данъчни ставки или слабо регулиране на 

аудио-визуалния сектор; 

5. отново призовава Комисията и държавите членки да доразвият определението на 

понятието „медийни услуги“, дефинирано в член 1 от Директивата за 

аудиовизуалните медийни услуги, като държавите членки си запазят определена 

свобода на преценка, с цел по-силно акцентиране върху специфичните 

характеристики и потенциалното отражение на услугите в социално-политически 

план, и по-специално тяхното значение за формирането на мнение и 

многообразието от гледни точки, както и въпроса за редакционната отговорност; 

6. призовава Комисията и държавите членки да прилагат ефективно и еднакво 

забраната за предоставяне на аудио-визуални медийни услуги в ЕС в случаите на 

накърняване на човешкото достойнство, подбуждане към омраза или расизъм; 

призовава за предприемането на мерки за гарантиране, че аудио-визуалните 

медийни услуги са достъпни за лицата в уязвимо положение, че се избягва всякаква 
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форма на дискриминация при отделните видове аудио-визуални медийни услуги 

съгласно член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз и че правото 

на отговор е гарантирано за всички аудио-визуални медийни услуги под 

редакционна отговорност; 

7. отбелязва, че посредниците, онлайн платформите и потребителските интерфейси, 

които улесняват достъпа до съдържание, все по-често могат да оказват влияние 

върху многообразието от информация; следователно заключава, че демократичната 

политическа цел за обезпечаване на многообразие изисква специално внимание, 

наред с политиката в областта на конкуренцията и регулаторните аспекти; 

призовава Комисията да даде определение на понятията „онлайн платформа“ и 

„потребителски интерфейс“, както и да регулира ролята на другите посредници, без 

да накърнява техния иновативен потенциал, като се взема предвид тяхната активна 

или пасивна роля; счита, че Директивата за аудиовизуалните медийни услуги следва 

да се прилага за всички субекти, в това число доставчиците на онлайн платформи и 

потребителски интерфейс, доколкото тя регламентира аудио-визуалните медийни 

услуги; в тази връзка подчертава, че е важно да се прилагат правила, насочени към 

подобряване на възможностите за лесно намиране на законно съдържание и 

информация, с цел укрепване на свободата на медиите, плурализма и провеждането 

на независими изследвания, както и гарантиране на принципа за недискриминация, 

който е от съществено значение за запазване на езиковото и културното 

многообразие; 

8. призовава за приемането на мерки, гарантиращи осигуряването на достъп до аудио-

визуалните медийни услуги за лицата с увреждания, както и за избягване на 

всякакви форми на дискриминация съгласно определението в член 21 от Хартата на 

основните права на Европейския съюз; 

9. в тази връзка подчертава, че Комисията следва да се ръководи от общите цели, 

свързани с недискриминацията, свободата на договаряне, открития достъп, 

възможността за лесно намиране на информация, технологичната неутралност, 

неутралността на мрежите, прозрачността и създаването на еднакви условия за 

конкуренция; 

10. изисква аудио-визуалните медийни услуги от обществен интерес или тези, които 

оказват въздействие върху процеса на формиране на общественото мнение, да бъдат 

достъпни и лесно откриваеми за всички потребители, по-специално ако те се 

натъкнат на съдържание, предварително заложено от производителите на 

устройства, операторите на мрежи, доставчиците на съдържание или други 

агрегиращи оператори по начин, незачитащ свободата на потребителите да 

определят/въвеждат собствен ред и приоритети; подчертава, че за да се гарантира 

прилагането на идеята за лесно намиране на аудио-визуално съдържание от 

обществен интерес, държавите членки могат да въведат специални правила, целящи 

опазване на културното и езиковото многообразие и разнообразието от информация, 

мнения и медии, закрилата на децата, младите хора и малцинствата, както и 

защитата на потребителите като цяло; 

11. подчертава, че адаптирането на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги 

следва да доведе до намаляване на регулирането, справедливи условия за 
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конкуренция, повече гъвкавост по отношение на правилата за количеството и 

търговската комуникация, както и до засилване на съвместното регулиране и 

саморегулирането, като правата и задълженията на излъчващите оператори бъдат 

балансирани с тези на другите участници на пазара чрез хоризонтален и обхващащ 

всички медии регулаторен подход; счита, че принципът за ясна разпознаваемост и 

разграничение на рекламата от програмното съдържание следва да се предпочита 

пред принципа за отделяне на рекламата от програмното съдържание във всички 

медийни форми; 

12. подчертава, че за да се води борба с практиката за търсене на най-благоприятната 

правна система, държавата на произход на приходите от реклама, езикът на услугата 

и целевата публика на рекламата и съдържанието следва да се разглеждат като част 

от критериите за регулирането на аудио-визуалния сектор, прилагано по отношение 

на аудио-визуалните медийни услуги, или за оспорване на първоначално 

определената компетентна държава членка; 

13. изразява съжаление, че изискванията по член 13 относно популяризирането на 

европейски произведения посредством услуги по заявка се прилагат по различен 

начин от много държави членки, което води до липсата на ясни задължения и 

наблюдение, като по този начин се насърчава търсенето на най-благоприятна правна 

система за услугите по заявка; следователно призовава Комисията да подсили член 

13 чрез въвеждане на комбинация от ясни изисквания, включително финансов 

принос и инструменти за наблюдение с цел популяризиране на европейските 

произведения чрез услуги по заявка; настоятелно призовава Комисията да 

стимулира законното предлагане на аудио-визуално медийно съдържание чрез 

насърчаване на независимите европейски творби; 

14. счита, че държавите членки следва да бъдат задължени да представят списъци на 

най-важните събития, включително спортни и развлекателни мероприятия от общ 

интерес, и припомня, че тези списъци задължително трябва да се изпращат на 

Комисията; включените в списъка събития следва да бъдат достъпни и да 

съответстват на основните стандарти за качество; 

15. призовава Комисията при преразглеждането на Директивата за аудиовизуалните 

медийни услуги да провери доколко придържането към точка 6.7 от съобщението на 

Комисията за прилагане на правилата за държавните помощи по отношение на 

обществената услуга радио- и телевизионно разпространение все още е 

целесъобразно и уместно; 

16. подчертава, че законното предлагане на аудио-визуално онлайн съдържание следва 

да бъде допълнително развито, за да се подобри достъпът на потребителите до 

широк спектър от разнообразно съдържание, с възможности за ползване на 

информация на различни езици и субтитриране; 

17. призовава ОЕРЕС да проучи по-подробно каналите за дистрибуция и формите на 

търговия на мрежите за доставка или разпространение на съдържание в ЕС, както и 

тяхното въздействие върху медийния плурализъм; 

18. подкрепя, от гледна точка на културната политика, целта на Комисията за ускорено 

разгръщане на широколентовия достъп, по-специално в селските райони, и 
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призовава за насърчаване на инсталирането на безжични локални мрежи (WLAN) в 

големите и малките общини, тъй като този подход осигурява необходимата 

инфраструктура за бъдещи действия в полза на социалната и културната 

интеграция, модерните образователни и информационни процеси, туризма и 

регионалната културна икономика; 

19. отбелязва сключването на Договора от Маракеш, което ще улесни достъпа на лица с 

нарушено зрение до книги, и насърчава бързото му ратифициране; 

20. призовава Комисията, с цел подобряване на достъпа до информация и културни 

продукти, да представи незабавно предложение за намаляване на ставките на ДДС 

за пресата, за цифрови публикации, онлайн книги и публикации, в съответствие с 

поетите ангажименти; 

21. призовава Комисията и държавите членки да гарантират законодателно целостта на 

цифровото съдържание, и по-специално да забранят припокриването или 

наслагването от трети лица на друго съдържание или услуги, ако те не са изрично 

поискани от ползвателя, а при съдържание, което не е обхванато от определението 

за индивидуална комуникация – ако това не е разрешено от доставчика на 

съдържание; посочва, че също така следва да се предотвратява неразрешената 

намеса на трети лица в съдържание или в радиосигнали на даден доставчик, както и 

неразрешеното разкодиране, използване или разпространение на това съдържание 

или сигнали; 

22. подчертава, че авторското право представлява важна икономическа основа за 

творческата дейност, заетостта и иновациите, както и гарант за културно 

многообразие, и че то е от съществено значение, за да могат културните и 

творческите индустрии в Европа да бъдат конкурентоспособни в световен мащаб; 

подчертава, че са необходими допълнителни усилия в областта на авторското право, 

за да се постигне баланс между всички основни участници, и че при всяко 

преразглеждане на законодателството относно авторското право следва да се 

гарантира достатъчна закрила, като се насърчават инвестициите и растежът на 

културния и творческия сектор, и същевременно се премахнат правната 

несигурност и несъответствия, които оказват неблагоприятно въздействие върху 

функционирането на единния цифров пазар; настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа, при необходимост, регулаторната рамка за авторското право, с цел 

постигане на по-добър достъп до творческо съдържание за европейските граждани и 

стимулиране на европейските изследователи, учебни заведения, институции за 

културно наследство и творческия сектор да адаптират своите дейности към света 

на цифровите технологии; подчертава, че субектите, които печелят от ползването на 

произведения, защитени с авторски права, трябва да заплащат подходящо 

възнаграждение и че евентуалните решения в това отношение не следва да пречат 

на ползването на законни доставчици; припомня, че цифровите технологии 

промениха веригата за създаване на стойност в сектора на културата, най-вече в 

полза на посредниците и често в ущърб на творците; призовава Комисията да 

проучи степента и въздействието на тези промени и да предложи мерки за 

повишаване на възнагражденията на авторите и дейците на изкуството на 

европейско равнище; подчертава, че преработените разпоредби следва да бъдат 

технологично неутрални и съобразени с бъдещото развитие; също така те следва да 
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се основават на доказателства и да се оценяват внимателно в съответствие с целта 

на Комисията за по-добро регулиране, като същевременно се вземат предвид 

разликите между цифровата и аналоговата среда; 

23. приветства амбицията на Комисията за подобряване на трансграничния достъп до 

цифрово съдържание чрез улеснено уреждане на правата, отчитане на новите 

възможности за възнаграждения във връзка с цифровизацията и създаване на повече 

правна сигурност; подчертава, че минималните стандарти за допускане на 

изключения и ограничения и, по целесъобразност, допълнителна хармонизация са 

ключови аспекти за подобряване на правната сигурност, както и че културните 

особености следва да се вземат предвид, когато това е възможно; подчертава, че 

трансграничният достъп не следва да възпрепятства процеса на финансиране на 

съдържание или услуги, както и че при този достъп следва да се зачита културното 

и езиковото многообразие; подчертава, че аудио-визуалният сектор трябва да бъде 

насърчаван да разработва новаторски лицензионни решения, с цел приспособяване 

на неговите модели на финансиране към цифровата ера; 

24. подчертава, че професионални дейности или бизнес модели, които се основават на 

нарушение на авторските права, са сериозна заплаха за функционирането на 

единния цифров пазар и призовава за общоевропейски подход, който да гарантира, 

че никой субект не печели от умишлено нарушение на авторските права; 

25. призовава Комисията да насърчава принципите за преносимост и оперативна 

съвместимост с цел стимулиране на свободното движение на законно придобито и 

законно предоставено съдържание или услуги в целия ЕС, както и достъпността и 

трансграничната функционалност на абонаментите, при съблюдаване на някои 

икономически модели, които се основават на териториалния характер на правата в 

Европа, по-специално във връзка с финансирането на аудио-визуални продукции, и 

особено предварително финансирани филмови продукции, като това допринася за 

голямо културно многообразие; подчертава, че не съществува противоречие между 

принципа за териториалност и мерките за насърчаване на преносимостта на 

съдържание; счита, че общоевропейските лицензи следва да останат като един от 

вариантите; те следва да се въвеждат на доброволна основа и да бъдат 

предшествани от оценка на въздействието; подчертава, че тези лицензи не могат да 

заменят принципа за териториалност и че моделите за финансиране на аудио-

визуалните произведения се основават на национални модели на лицензиране, 

приспособени към спецификите на националните пазари; призовава за 

допълнително стимулиране на управлението на правата в целия ЕС, както и за 

организирането на тази дейност по по-привлекателен начин, в съответствие с 

разпоредбите на член 118 от ДФЕС; 

26. счита, че е необходимо разяснение относно това какво представлява „неоправдано 

блокиране на географски принцип“, предвид резултатите от консултациите; 

припомня, че има конфигурации, при които блокирането на географски принцип е 

необходимо, по-специално като се има предвид аспекта на културното 

многообразие, по отношение на който то е често средство за предотвратяване на 

монополизиране на пазара; отбелязва, че териториалното ограничение изглежда 

необходимо в случаите, при които разходите за предлагане на съдържание или 

услуги отвъд националните граници не са покрити и не е обезпечено 
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рефинансиране; 

27. призовава Комисията да оптимизира, чрез консултации със заинтересовани страни, 

прозорците за медийни съобщения, с цел ускоряване на предлагането на аудио-

визуално съдържание, като същевременно запази устойчив първи и втори прозорец 

за разпространение, във връзка със схемите за финансиране на аудио-визуално 

съдържание; 

28. призовава държавите членки да разширят обхвата на изключението за цитиране, без 

да се засягат моралните права на авторите, така че той да обхване кратките аудио-

визуални цитати с нерекламни и неполитически цели, при условие че използваната 

творба е ясно упомената, че цитатът не е в разрез с нормалното използване на 

творбата и че не засяга законните интереси на творците;. 

29. призовава за продължаване на диалога между творците, носителите на права и 

посредниците, с цел насърчаване на взаимноизгодно сътрудничество, при защитени 

авторски права, чрез осигуряване на възможности, разрешаване и поощряване на 

иновативни начини за създаване на съдържание; призовава Комисията да 

предприеме допълнителни мерки за осъвременяване на законодателството в 

областта на авторското право, с оглед внедряване и развитие на иновативни нови 

форми на лицензиране, които да бъдат по-ефективни по отношение на използването 

на творческо съдържание онлайн, и следователно да включват също така 

възможностите за колективно лицензиране; 

30. счита, че след извършената допълнителна оценка, посочената в Директива 

93/83/ЕИО правна концепция може да доведе до подобряване на трансграничния 

достъп до законно онлайн съдържание и услуги в рамките на единния цифров пазар, 

без да се поставят под въпрос принципите за свобода на договаряне, осигуряване на 

подходящо възнаграждение за авторите и творците и териториален характер на 

изключителните права, и приветства инициативата на Комисията за провеждане на 

обществени консултации относно Директива 93/83/ЕИО; 

31. подчертава необходимостта от разглеждане на проблемните граници между правото 

на възпроизвеждане на произведения и правото на публично представяне; 

подчертава необходимостта от разясняване на понятието „публично представяне“ 

във връзка с най-новата съдебна практика на Съда на Европейския съюз; подчертава 

необходимостта от общо определение за понятието „обществено достояние“, за да 

се гарантира широко разпространение на културно съдържание в целия ЕС; 

32. настоява за определяне на задължителни ограничения и изключения съгласно 

съществуващото законодателство в областта на авторското право, например в 

сферата на образованието, научните изследвания, библиотечното и музейното дело, 

за да може съдържанието да получи възможно най-широко разпространение в 

рамките на ЕС, като се вземат предвид свободата на словото и информацията, 

свободата на изкуствата и науките, религиозното и езиковото многообразие; 

33. подчертава, че за да се постигне истински единен цифров пазар в Европа и за да 

могат гражданите, включително и уязвимите лица, да се възползват изцяло от 

новите цифрови технологии, са необходими допълнителни усилия за подобряване 

на медийната грамотност; следователно насърчава държавите членки да признаят 
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значението на медийното образование, да включат придобиването на цифрови 

умения в учебните програми и да подобрят необходимото техническо оборудване; в 

тази връзка подчертава, че е важно да се осигури подходящо обучение за учителите 

в областта на цифровите умения, методите за ефективно преподаване на тези 

умения и начините за тяхното използване с цел подпомагане на учебния процес като 

цяло; 

34. подчертава, че способността за независимо и критично използване на медиите 

представлява задача, свързана с обучението през целия живот, пред която са 

изправени всички поколения, като тази способност непрекъснато се развива, 

паралелно с еволюцията на медиите, и се разглежда като основна квалификация; 

подчертава, че адаптирането на образователните и обучителните системи е от 

съществено значение за повишаване на равнището на професионализъм в областта 

на ИКТ в Европа и за удовлетворяване на нарастващото търсене в ЕС на 

специалисти, притежаващи цифрови умения; във връзка с това насърчава 

Комисията и държавите членки да създадат основа за взаимно признаване на 

цифровите умения и квалификации чрез създаване на европейски сертификат или 

система за оценяване, по примера на Общата европейска референтна рамка за 

езиковото обучение и преподаване; подчертава, че са необходими допълнителни 

усилия за подобряване на медийната грамотност на гражданите и призовава 

Комисията и държавите членки да насърчават медийна грамотност за всички 

граждани на ЕС, и по-специално за уязвимите лица, чрез инициативи и 

координирани действия; предлага интернет грамотността да бъде добавена като 

неизменна част от усилията за повишаване на медийната грамотност; 

35. счита, че е необходимо Комисията и държавите членки да възприемат двустранен 

подход към въпроса за компетентността и уменията в областта на цифровите 

технологии чрез инвестиране в цифрово обучение и цифрова инфраструктура, както 

и за интегриране на цифрово съдържание и методи в съществуващите учебни 

програми; препоръчва трайно акцентиране върху въпроса за подобряване на онлайн 

защитата на децата чрез прозрачни мерки за саморегулиране в съответствие със 

съществуващото национално законодателство и правото на ЕС, когато това е 

целесъобразно; призовава Комисията и държавите членки да предлагат 

възможности за всички поколения чрез посредничество при обучението за 

подходящо и независимо боравене със свръхинформацията в интернет, както и да 

инвестират повече за създаването на европейски мрежи за обучение по медийна 

грамотност, за насърчаване на обмена на най-добри практики и гарантиране на 

европейска видимост за националните, регионалните или дори местните 

инициативи; 

36. призовава Комисията и държавите членки да разширят обхвата на проучванията във 

връзка с въздействието на цифровите медии върху интелектуалните способности, 

както и във връзка с ефективните методи за самоконтрол и успеха на основаното на 

игри цифрово обучение; 

37. подчертава, че най-важната културна основа за европейския единен цифров пазар е 

живото и все по-голямо езиково многообразие; счита, че подпомагането 

посредством цифрови технологии на езиковото многообразие, увеличаването на 

неговата достъпност, насърчаването и осигуряването на подходящи умения ще 
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бъдат важни предпоставки за гарантиране на социално устойчиво развитие на 

единния цифров пазар; очаква, с оглед на продуктивния подход към езиковото 

многообразие, Комисията да положи повече усилия за продуктивно взаимодействие 

в областта на езиковото многообразие, за да може технологичната основа за активна 

подкрепа и продуктивно използване на европейското езиково многообразие да бъде 

внедрена с по-бързи темпове в образованието, при създаването на филми, в 

културното наследство, научноизследователската дейност и публичната 

администрация, както и в професионалната и предприемаческата сфера; 

38. подчертава значението на принципа за териториалност, например за европейската 

филмова култура, и призовава моделите за финансиране на аудио-визуалните 

произведения, които се основават на национални модели за лицензиране, да не се 

премахват чрез въвеждането на задължителни паневропейски лицензи; подчертава, 

че следва да се насърчава трансграничният трансфер на законно съдържание; 

39. призовава Комисията да гарантира спазване на принципите за неутралност на 

интернет, което е от съществено значение в случаите, когато става въпрос за 

медийна конвергенция; 

40. подчертава, че всеобхватното гарантиране на неутралността на мрежите е основен 

елемент от една социално справедлива стратегия за единния цифров пазар и че то не 

следва да бъде частично отхвърляно в полза на краткосрочната цел за премахване на 

таксите за роуминг; 

41. припомня, че трябва да се поддържа справедлив баланс между правата и интересите 

на различните категории притежатели и ползватели на закриляни с авторско право 

произведения; 

42. приветства инициативата на Комисията да проведе обществени консултации 

относно Директива 93/83/ЕИО на Съвета относно спътниковото излъчване и 

кабелното препредаване, с цел проучване на възможността за разширяване на 

обхвата на директивата чрез включване на онлайн излъчването на аудио-визуални 

произведения чрез стрийминг и видео по заявка, което би подобрило значително 

възможностите на обществените услуги за радио- и телевизионно разпръскване за 

изпълнение на тяхната обществена мисия в ерата на цифровите технологии и би 

допринесло за изграждането на единния цифров пазар; 

43. очаква, с оглед на продуктивния подход към езиковото многообразие, Комисията да 

положи повече усилия също и в рамките на стратегията за единния цифров пазар, за 

да може технологичната основа за активна защита и продуктивно използване на 

европейското езиково многообразие да бъде внедрена с по-бързи темпове в 

образованието, при създаването на филми, в културното наследство, 

научноизследователската дейност и публичната администрация, както и в 

професионалната и предприемаческата сфера; 

44. приветства съображенията на Комисията за създаване на нови системи за 

съхранение на знания за публичния сектор чрез сертифицирани и сигурни от гледна 

точка на защитата на данните технологии в облак, както и чрез технологии за 

извличане на текстове и данни; счита, че използването на тези технологии в 

образователните институции, обществените библиотеки и архивите изисква 
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специални усилия за обучение по професиите, свързани с библиотечното дело, 

архивирането и документирането, както и съответен достъп за ползвателите до 

информация на различни езици; 

45. предлага, в рамките на стратегията за единния цифров пазар, да се направи по-

обстоен преглед на внедряването на отворен и свободен софтуер в образователните 

институции и публичната администрация, тъй като достъпността и видимостта на 

изходните кодове повишава ефективното използване на ресурсите и вземането на 

решения от страна на публичните органи относно използването на съвместни 

иновации; счита, че чрез по-голямото използване на свободен софтуер биха могли 

да се затвърдят уменията на ползвателите в областта на цифровите технологии, най-

вече в рамките на образователните институции; 

46. призовава за цифрови форми на съвместна работа и комуникации, при използване и 

доразработване на лицензите „Криейтив Комънс“, които да бъдат преподавани и 

прилагани отвъд националните и езиковите граници в областта на образованието и 

обучението, както и в публичните изследователски институти, и да бъдат 

популяризирани при провеждането на процедури за възлагане на обществени 

поръчки. 
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