
 

AM\1075401BG.doc  PE567.724v03-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по култура и образование 
 

2015/2147(INI) 

2.10.2015 

ИЗМЕНЕНИЯ 
1 - 183 

Проектостановище 

Петра Камереверт 

(PE565.210v01-00) 

Към Акт за цифровия единен пазар 

(2015/2147(INI)) 



 

PE567.724v03-00 2/98 AM\1075401BG.doc 

BG 

 

AM_Com_NonLegOpinion 



 

AM\1075401BG.doc 3/98 PE567.724v03-00 

 BG 

 

 

 

Изменение  1 

Петра Камереверт, Хелга Трюпел 

 

Проектостановище 

Позоваване 1a (ново) 

 

Проектостановище Изменение 

 – като взе предвид Протокола за 

системата на публичното 

радиоразпръскване в държавите 

членки в Договора от Амстердам, 

изменящ Договора за Европейския 

съюз, Договорите за създаване на 

Европейските общности и някои 

свързани с тях актове, 

Or. de 

 

Изменение  2 

Петра Камереверт, Хелга Трюпел 

 

Проектостановище 

Позоваване 1а (ново) 

 

Проектостановище Изменение 

 – 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., 

Or. de 

 

Изменение  3 

Петра Камереверт, Хелга Трюпел 
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Проектостановище 

Позоваване 1б (ново) 

 

Проектостановище Изменение 

 – като взе предвид 

Директива 2010/13/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 10 март 

2010 година 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 аудио-

визуалните медийни услуги)1, 

 1 ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1. 

Or. de 

 

Изменение  4 

Петра Камереверт, Хелга Трюпел 

 

Проектостановище 

Позоваване 1в (ново) 

 

Проектостановище Изменение 

 – като взе предвид резолюцията от 

4 юли 2013 г. относно свързаната 

телевизия, 

Or. de 

 

Изменение  5 

Петра Камереверт, Хелга Трюпел 

 

Проектостановище 

Позоваване 1г (ново) 

 

Проектостановище Изменение 

 – като взе предвид резолюцията от 

12 март 2014 г. относно 

подготовката за един напълно 
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интегриран аудио-визуален свят 

(2012/2300(INI)), 

           Or. de 

Изменение  6 

Богдан Брунон Вента, Марк Жуло, Сабине Ферхайен 

 

Проектостановище 

Съображение А (ново) 

 

Проектостановище Изменение 

 А. като има предвид, че в някои 

държави членки прилагането на 

член 13 относно популяризирането на 

европейски произведения чрез услуги 

по заявка не е достатъчно 

прескриптивно, за да се изпълни 

целта за културното многообразие, 

посочена в Директивата; 

Or. en 

 

Изменение  7 

Силвия Коста 

 

Проектостановище 

Съображение Аа (ново) 

 

Проектостановище Изменение 

 Аа. като има предвид, че 

неотдавнашното проучване, 

озаглавено „Териториалност и 

нейното отражение върху 

финансирането на аудиовизуални 

произведения“, публикувано през 

септември 2015 г. от Европейската 

аудио-визуална обсерватория, 

подчертава, наред с другото, 

важната роля на териториалните 

лицензи и принципа за страната на 

произход в системата за финансиране 

на европейските филми; 

Or. it 
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Изменение  8 

Мери Хънибол, Дитмар Кьостер, Джули Уорд 

 

Проектостановище 

Съображение Аб (ново) 

 

Проектостановище Изменение 

 Аб. като има предвид, че 

Директивата за аудиовизуалните 

медийни услуги (ДАВМУ) е важна от 

гледна точка на уредбата за медиите 

в ЕС и за популяризиране на 

европейските произведения, и е 

основана на принципа на 

технологична неутралност, 

гарантирайки равнопоставеност; 

Or. en 

 

Изменение  9 

Петра Камереверт, Хелга Трюпел 

 

Проектостановище 

Позоваване Ав (ново) 

 

Проектостановище Изменение 

 Ав. 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 съответно 

ефективни предпазни мерки, така че 

публицистичното многообразие да не 

зависи единствено от 

икономическите пазарни условия; 

Or. de 
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Изменение  10 

Петра Камереверт, Хелга Трюпел 

 

Проектостановище 

Позоваване Аг (ново) 

 

Проектостановище Изменение 

 Аг. като има предвид, че 

междувременно техническото 

интегриране на медиите вече е 

действителност, 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 гарантират, че може да 

бъде създадено и прилагано еднакво 

равнище на регулиране, включително с 

оглед на навлизането на пазара на 

нови участници от ЕС и трети 

държави; 

Or. de 

 

Изменение  11 

Хена Виркунен, Филип Жювен 

 

Проектостановище 

Параграф -1 (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 -1. приветства предложенията на 

Комисията за ускоряване на 

цифровизацията в Европа; 

подчертава, че цифровизацията 

засяга всички аспекти от живота на 

европейските граждани; 

Or. en 
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Изменение  12 

Хена Виркунен, Филип Жювен 

 

Проектостановище 

Параграф -1а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 -1а. подчертава, че основата за 

медийна рамка за ХХI век следва да 

бъде технологична неутралност и 

гарантиране на по-добър достъп до 

цифрово съдържание и цифрови 

услуги; 

Or. en 

 

Изменение  13 

Яна Том, Жан-Мари Кавада, Кая Калас, Хуан Карлос Хираута Видал 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. настоятелно призовава Комисията 

да преразгледа възможно най-скоро 
Директива 2010/13/ЕС1 и да премахне 

на разграничението между линейни и 

нелинейни услуги, като все пак да 

отдаде предимство на съдържанието 

под редакционна отговорност, при 

зачитане на принципа за страната на 

произход, както и да продължи с 

разработването на общи обществени 

цели за регулирането на 

аудиовизуалния сектор; 

1. счита, че прегледът на Директива 

2010/13/ЕС1 следва да бъде основан на 

оценка на промените в технологиите 
и бизнес моделите, а така също и на 

промяна на зрителските модели, за да 

се гарантира, че регулаторната рамка 

отговаря на целите на културната 

политика и стимулира инвестициите 

в културно съдържание и в 

платформи, разпространяващи това 

съдържание; 

__________________ __________________ 

1 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 аудио-

1 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 аудио-
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визуалните медийни услуги), OB L 95, 

15 април 2010 г., стр. 1. 

визуалните медийни услуги), OB L 95, 

15.4.2010 г., стр. 1. 

Or. en 

 

Изменение  14 

Изабела Адинолфи 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1 и да премахне 

на разграничението между линейни и 

нелинейни услуги, като все пак да 

отдаде предимство на съдържанието 

под редакционна отговорност, при 

зачитане на принципа за страната на 

произход, както и да продължи с 

разработването на общи обществени 

цели за регулирането на 

аудиовизуалния сектор; 

1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1, като запази 

разграничението между линейни и 

нелинейни услуги, и продължи с 

разработването на подробен пълен 

набор от взаимосвързани социални, 

културни и икономически цели, 

заложени в регулирането на 

аудиовизуалния сектор; 

__________________ __________________ 

1 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 аудио-

визуалните медийни услуги), OB L 95, 

15 април 2010 г., стр. 1. 

1 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 аудио-

визуалните медийни услуги), OB L 95, 

15.4.2010 г., стр. 1. 

Or. en 

 

Изменение  15 

Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Андрю Луър, Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 1 



 

PE567.724v03-00 10/98 AM\1075401BG.doc 

BG 

 

Проектостановище Изменение 

1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1 и да премахне 

на разграничението между линейни и 

нелинейни услуги, като все пак да 

отдаде предимство на съдържанието 

под редакционна отговорност, при 

зачитане на принципа за страната на 

произход, както и да продължи с 

разработването на общи обществени 

цели за регулирането на 

аудиовизуалния сектор; 

1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1, като приведе в 

съответствие линейни и нелинейни 

услуги, изравнявайки ги в полза на 

защитата на потребителите, като 

продължава да използва 

разграничението между това дали 
съдържанието е под редакционна 

отговорност, и като защитава 

принципа за страната на произход в 

регулирането на аудиовизуалния сектор; 

счита, че при всяко изменение на 

Директивата за аудио-визуалните 

медийни услуги следва да се вземат 

предвид новите начини за достъп до 

аудио-визуално съдържание и следва 

да се постига съответствие с 

настоящата реформа на 

законодателството, свързано с 

авторските права; 

__________________ __________________ 

1 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 аудио-

визуалните медийни услуги), OB L 95, 

15 април 2010 г., стр. 1. 

1 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 аудио-

визуалните медийни услуги), OB L 95, 

15.4.2010 г., стр. 1. 

Or. en 

 

Изменение  16 

Сабине Ферхайен, Марк Жуло 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 
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1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1 и да премахне 

на разграничението между линейни и 

нелинейни услуги, като все пак да 

отдаде предимство на съдържанието 

под редакционна отговорност, при 

зачитане на принципа за страната на 

произход, както и да продължи с 

разработването на общи обществени 

цели за регулирането на аудио-

визуалния сектор; 

1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1 и да премахне 

разграничението между линейни и 

нелинейни услуги, с цел да бъде 

приведено в съответствие 

различното равнище на регулиране по 

отношение на аудио-визуалното 

съдържание с подобна функция; 

__________________ __________________ 

1 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 аудио-

визуалните медийни услуги), OB L 95, 

15 април 2010 г., стр. 1. 

1 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 аудио-

визуалните медийни услуги), OB L 95, 

15.4.2010 г., стр. 1. 

Or. de 

 

Изменение  17 

Дитмар Кьостер, Мери Хънибол 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1 и да премахне 

на разграничението между линейни и 

нелинейни услуги, като все пак да 

отдаде предимство на съдържанието 

под редакционна отговорност, при 

зачитане на принципа за страната на 

произход, както и да продължи с 

разработването на общи обществени 

цели за регулирането на 

аудиовизуалния сектор; 

1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1 и да премахне 

разграничението между линейни и 

нелинейни услуги, но въпреки това 

следва да се поддържа високо равнище 

на регулиране на социално значимото 

съдържание; 
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__________________ __________________ 

1 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 аудио-

визуалните медийни услуги), OB L 95, 

15 април 2010 г., стр. 1. 

1 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 аудио-

визуалните медийни услуги), OB L 95, 

15.4.2010 г., стр. 1. 

Or. en 

 

Изменение  18 

Стефано Маулу 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1 и да премахне 

на разграничението между линейни и 

нелинейни услуги, като все пак да 

отдаде предимство на съдържанието под 

редакционна отговорност, при 

зачитане на принципа за страната на 

произход, както и да продължи с 

разработването на общи обществени 

цели за регулирането на аудиовизуалния 

сектор; 

1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1, като премахне 

разграничението между линейни и 

нелинейни услуги и разшири нейния 

обхват на прилагане към всички 

услуги за разпространение на 

аудиовизуално съдържание, но все пак 

като отдаде предимство на 

съдържанието под редакционна 

отговорност чрез въвеждане на 

гаранции, че неоправданото прилагане 

на принципа за страната на произход 

няма да попречи на постигането на 

социалните и културни цели на 

регулирането в сектора, и продължи с 

разработването на общи обществени 

цели за регулирането на аудиовизуалния 

сектор; 

__________________ __________________ 

1 Директива 2010/13/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 10 март 

2010 г. за координирането на някои 

разпоредби, установени в закони, 

1 Директива 2010/13/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 10 март 

2010 г. за координирането на някои 

разпоредби, установени в закони, 
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подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудио-визуални 

медийни услуги (Директива за аудио-

визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 

15 април 2010 г., стр. 1). 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудио-визуални 

медийни услуги (Директива за аудио-

визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 

15.4.2010 г., стр. 1). 

Or. it 

 

Изменение  19 

Силвия Коста, Луиджи Моргано 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1 и да премахне 

на разграничението между линейни и 

нелинейни услуги, като все пак да 

отдаде предимство на съдържанието 

под редакционна отговорност, при 

зачитане на принципа за страната на 

произход, както и да продължи с 

разработването на общи обществени 

цели за регулирането на аудиовизуалния 

сектор; 

1. настоятелно призовава Комисията, 

предвид резултатите от текущата 

консултация, да преразгледа възможно 

най-скоро Директива 2010/13/ЕС1, като 

следва подход за премахване на 

разграничението между линейни и 

нелинейни услуги и разширяване на 

концепцията за редакционна 

отговорност включително към 

доставчиците на медийни услуги, 

които понастоящем не попадат в 

обхвата на директивата, при зачитане 

на принципа за страната на произход, 

както и да продължи с разработването 

на общи обществени цели за 

регулирането на аудиовизуалния сектор, 

с особено внимание към 

финансирането на създаването, 

насърчаването на европейските 

творби и културното многообразие и 

защитата на непълнолетните лица; 

__________________ __________________ 

1 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 

1 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 
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медийни услуги (Директива за аудио-

визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 

15 април 2010 г., стр. 1). 

медийни услуги (Директива за аудио-

визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 

15.4.2010 г., стр. 1). 

Or. it 

 

Изменение  20 

Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1 и да премахне 

на разграничението между линейни и 

нелинейни услуги, като все пак да 

отдаде предимство на съдържанието под 

редакционна отговорност, при зачитане 

на принципа за страната на произход, 

както и да продължи с разработването 

на общи обществени цели за 

регулирането на аудиовизуалния сектор; 

1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1, като се 

фокусира върху нейния обхват и върху 

естеството на правилата, 

приложими към всички участници на 

пазара, по-специално върху мерки за 

популяризиране на европейските 

произведения и правилата за защита 

на непълнолетните, както и 

правилата за реклама, и да премахне, 

доколкото е възможно, 
разграничението между линейни и 

нелинейни услуги, насърчавайки 

достъпността до европейски 

произведения в услугите по заявка 

посредством допълнителен репертоар 

и финансов принос от страна на тези 

услуги към производството и 

придобиването на права над 

европейски произведения, като все пак 

отдаде предимство на съдържанието под 

редакционна отговорност при зачитане 

на принципа за страната на произход, 

както и продължи с разработването на 

общи обществени цели за регулирането 

на аудиовизуалния сектор; 

__________________ __________________ 

1 Директива 2010/13/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 10 март 

2010 г. за координирането на някои 

разпоредби, установени в закони, 

1 Директива 2010/13/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 10 март 

2010 г. за координирането на някои 

разпоредби, установени в закони, 
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подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудио-визуални 

медийни услуги (Директива за аудио-

визуалните медийни услуги), OB L 95, 

15 април 2010 г., стр. 1. 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудио-визуални 

медийни услуги (Директива за аудио-

визуалните медийни услуги), OB L 95, 

15.4.2010 г., стр. 1. 

Or. en 

 

Изменение  21 

Алдо Патричело 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1 и да премахне на 

разграничението между линейни и 

нелинейни услуги, като все пак да 

отдаде предимство на съдържанието под 

редакционна отговорност, при зачитане 

на принципа за страната на произход, 

както и да продължи с разработването 

на общи обществени цели за 

регулирането на аудиовизуалния сектор; 

1. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа възможно най-скоро 

Директива 2010/13/ЕС1 и да премахне на 

разграничението между линейни (услуги 

за радиотелевизионно излъчване) и 

нелинейни (аудиовизуални медийни 

услуги по заявка) услуги, като все пак 

да отдаде предимство на съдържанието 

под редакционна отговорност, при 

зачитане на принципа за страната на 

произход, установен с директивата 

Болкещайн 2006/123/ЕО, както и да 

продължи с разработването на общи 

обществени цели за регулирането на 

аудиовизуалния сектор; 

__________________ __________________ 

1 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 аудио-

визуалните медийни услуги), OB L 95, 

15 април 2010 г., стр. 1. 

1 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 аудио-

визуалните медийни услуги), OB L 95, 

15.4.2010 г., стр. 1. 

Or. it 
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Изменение  22 

Сабине Ферхайен, Марк Жуло 

 

Проектостановище 

Параграф 1a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. въпреки това счита, че обхватът 

на директивата не следва да се 

разширява с оглед включването на 

аудио-визуално съдържание, което не 

е основна цел на информационната 

услуга; 

Or. de 

 

Изменение  23 

Яна Том, Жан-Мари Кавада, Кая Калас, Хуан Карлос Хираута Видал 

 

Проектостановище 

Параграф 1a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. призовава Комисията да оцени 

пригодността на принципа за 

страната на произход в ерата на 

цифровите технологии; 

Or. en 

 

Изменение  24 

Марк Тарабела 

 

Проектостановище 

Параграф 1а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1а. припомня, че аудиовизуалната 

индустрия има изключително важен 

принос за Европа – както 
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икономически, така и културен – и 

поради това призовава Европейската 

комисия и държавите членки да 

оказват по-голяма подкрепа на тази 

индустрия с цел възползване от 

цифровите възможности, 

разширяване на нейната аудитория и 

насърчаване на растежа на сектора. 

Or. fr 

 

Изменение  25 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Серхио Гутиерес Прието, Хосе Бланко Лопес 

 

Проектостановище 

Параграф 1a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. счита, че териториалността е 

крайъгълният камък на европейската 

аудио-визуална индустрия за 

създаването на стойност, заетост, 

растеж и иновации; оценява, че 

общоевропейските лицензии биха 

могли да намалят предлагането на 

съдържания на разположение на 

потребителите и в крайна сметка да 

намалят също и създаването на 

европейски съдържания, да 

застрашат дейността, заетостта и 

самото културно многообразие; 

подчертава, че не съществува 

противоречие между принципа на 

териториалност и мерките за 

насърчаване на преносимостта на 

съдържания; 

Or. en 

 

Изменение  26 

Сабине Ферхайен, Марк Жуло, Богдан Брунон Вента, Филип Жювен 

 

Проектостановище 

Параграф 1a (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 1a. препоръчва преразглеждане на 

равнището на регулиране в областите 

на Директива 2010/13/ЕС, в които 

целите на законодателството не са 

постигнати; счита, че следва да 

бъдат въведени минимални 

изисквания на европейско равнище за 

всички аудио-визуални медийни 

услуги; подчертава, че следва да бъдат 

прилагани високи стандарти към 

всички аудио-визуални медийни услуги, 

за да се гарантира защитата на 

младежта, защитата на 

потребителите и защитата на 

данните; 

Or. en 

 

Изменение  27 

Филип Жювен, Марк Жуло, Сабине Ферхайен 

 

Проектостановище 

Параграф 1а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1а. подчертава икономическото 

значение на сектора на културните и 

творческите индустрии, който със 

своя оборот от 535,9 милиарда евро и 

7,1 милиона работни места и в 

качеството си на третия най-голям 

работодател в ЕС е двигател на 

европейския икономически растеж; 

тази икономика, чийто крайъгълен 

камък е интелектуалната 

собственост, и по-специално 

авторското право, се нуждае от 

консолидирана и засилена 

регулаторна рамка за гарантиране на 

жизнеспособността, влиянието и 

най-вече многообразието на 

европейската култура; 
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Or. fr 

 

Изменение  28 

Изабела Адинолфи 

 

Проектостановище 

Параграф 1a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. призовава Комисията да създаде 

единен Европейски кодекс за авторско 

право и незадължително единно 

европейско авторско право въз основа 

на член 118 от ДФЕС, като има 

предвид съществената разлика между 

аудиовизуалния сектор и 

информационното общество; 

  

Or. en 

 

Изменение  29 

Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Андрю Луър, Зджислав Краснодембски, 

Даниел Далтон, Вики Форд 

 

Проектостановище 

Параграф 1a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. подчертава значението на 

творческия сектор за икономиката и 

приноса му за растежа и заетостта; 

припомня, че дейностите, свързани с 

авторски права, играят съществена 

роля в икономиката на творческия 

сектор; 

Or. en 

 

Изменение  30 

Сабине Ферхайен, Марк Жуло 
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Проектостановище 

Параграф 1б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1б. подчертава, че целта на 

адаптирането на 

Директива 2010/13/ЕС трябва да бъде 

да се направи преглед на 

съществуващата специална правна 

рамка за аудио-визуални медии по 

отношение на нейната регулаторна 

цел и тя да се приспособи към 

настоящите реалности на 

интегрираните пазари; 

Or. de 

 

Изменение  31 

Яна Том, Жан-Мари Кавада, Кая Калас, Хуан Карлос Хираута Видал 

 

Проектостановище 

Параграф 1б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1б. насърчава аудио-визуалния сектор 

в Европа да продължава да разработва 

привлекателни и допълващи се онлайн 

услуги, така че да се обогати 

диапазонът от предлагано европейско 

аудио-визуално съдържание; 

Or. en 

 

Изменение  32 

Марк Тарабела 

 

Проектостановище 

Параграф 1б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1б. счита, че е изключително важно 
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да се разшири достъпът до 

цифровите обществени услуги в 

отдалечените региони и да се 

гарантира, че гражданите, 

включително и лицата с увреждания, 

имат достъп до интернет и 

електронни услуги; 

Or. fr 

 

Изменение  33 

Богдан Брунон Вента, Марк Жуло, Сабине Ферхайен 

 

Проектостановище 

Параграф 1б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1б. 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; в съчетание с принципа 

за страната на произход това 

насърчи „търсене на най-

благоприятната правна система“ за 

услугите по заявка; 

Or. en 

 

Изменение  34 

Мери Хънибол, Дитмар Кьостер, Джули Уорд, Йоргос Граматикакис 

 

Проектостановище 

Параграф 1б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1б. приветства прегледа на ДАВМУ, 

стартиран от Комисията, и по-

специално на нейния обхват и 

последователното прилагане на 
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правилата към всички участници на 

пазара независимо от техния 

статут; 

Or. en 

 

Изменение  35 

Сабине Ферхайен, Марк Жуло, Филип Жювен 

 

Проектостановище 

Параграф 1б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1б. подчертава, че принципът за 

държава на произход (или държава на 

разпръскване), заложен в 

Директивата за аудио-визуалните 

медийни услуги, продължава да бъде 

значима предпоставка за 

трансграничното предлагане на 

аудио-визуално съдържание и основен 

етап по пътя към общ пазар на 

услугите; подчертава все пак 

необходимостта от адаптиране на 

правото на ЕС към реалността на 

интернет и цифровата среда, както и 

от отдаване на специално внимание 

на дружествата, предлагащи 

аудиовизуално съдържание онлайн или 

по заявка, които се опитват да 

избягват данъчно облагане и 

регулиране на аудиовизуалния сектор в 

някои държави членки, като се 

базират в държави с много ниски 

равнища на данъчните ставки или 

много слабо регулиране на 

аудиовизуалния сектор; 

Or. en 

 

Изменение  36 

Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Андрю Луър, Даниел Далтон, Вики Форд 
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Проектостановище 

Параграф 1б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1б. посочва, че творческият сектор 

има своите особености и различни 

предизвикателства, произтичащи 

най-вече от различните видове 

съдържание, творчески произведения, 

както и използваните бизнес модели; 

поради това призовава Комисията да 

идентифицира по-добре тези 

особености и да ги вземе предвид, 

когато предлага изменения и решения; 

Or. en 

 

Изменение  37 

Яна Том, Жан-Мари Кавада, Кая Калас, Хуан Карлос Хираута Видал 

 

Проектостановище 

Параграф 1в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1в. подчертава, че в тази среда, в 

която се предлагат множество 

услуги, е важно да се осигури най-

доброто препращане към 

европейските услуги, които са 

съществени за насърчаване 

европейското културно многообразие; 

Or. en 

 

Изменение  38 

Сабине Ферхайен, Марк Жуло, Богдан Брунон Вента, Ева Паунова 

 

Проектостановище 

Параграф 1в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1в. подчертава двойствения характер 
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на аудио-визуалните медии като 

културен и икономически актив; 

Or. de 

 

Изменение  39 

Богдан Брунон Вента, Марк Жуло, Сабине Ферхайен 

 

Проектостановище 

Параграф 1в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1в. призовава Европейската комисия 

да анализира възможността за 

засилване на 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; 

Or. en 

 

Изменение  40 

Сабине Ферхайен, Марк Жуло, Богдан Брунон Вента, Филип Жювен 

 

Проектостановище 

Параграф 1в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1в. подчертава, че държавата на 

произход на приходите от реклама, 

езикът на услугата и целевата 

публика на рекламата и 

съдържанието следва да бъдат взети 

под внимание като части от 

критериите за определяне на 

регулирането на аудиовизуалния 

сектор, което следва да бъде 

прилагано към аудиовизуалните 

медийни услуги или за оспорване на 

първоначално определената 

компетентна държава членка; 
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Or. en 

 

Изменение  41 

Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Андрю Луър, Зджислав Краснодембски, 

Вики Форд 

 

Проектостановище 

Параграф 1в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1в. изразява твърдо убеждение, че на 

творците следва да се предоставя 

подходящо възнаграждение и че 

авторското право следва да запази 

основната си функция да позволява на 

творците да получат възнаграждение 

за усилията си от тези, които 

ползват техните произведения, 

насърчавайки по този начин 

бъдещото творчество; 

Or. en 

 

Изменение  42 

Сабине Ферхайен, Марк Жуло, Богдан Брунон Вента 

 

Проектостановище 

Параграф 1г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1г. счита, че адаптирането на 

Директива 2010/13/ЕС следва да 

създаде еднакви условия на 

конкуренция, като правата и 

задълженията на радио- и 

телевизионните оператори бъдат 

балансирани с тези на другите 

участници на пазара чрез 

хоризонтална и обхващаща всички 

медии правна рамка; 

Or. de 
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Изменение  43 

Сабине Ферхайен 

 

Проектостановище 

Параграф 1д (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1д. призовава Комисията чрез 

премахване на регулацията по 

отношение на количествените 

разпоредби за реклама за линейно 

аудио-визуално съдържание да 

гарантира, че целите на 

Директива 2010/13/ЕС се изпълняват 

по-успешно чрез повишаване на 

гъвкавостта и засилване на 

съвместното регулиране и 

саморегулирането; 

Or. de 

 

Изменение  44 

Петра Камереверт, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 1е (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1е. настоятелно припомня, че 

достъпът до публицистично, 

културно и езиково многообразие и 

качество не трябва да зависи все 

повече от икономическите 

възможности на отделния индивид; 

Or. de 

 

Изменение  45 

Петра Камереверт 
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Проектостановище 

Параграф 1ж (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1ж. отбелязва, че необходимостта 

от бъдещо европейско регулиране на 

медиите не произтича от недостига 

на канали за пренос, а преди всичко от 

необходимостта за гарантиране на 

многообразието; 

Or. de 

 

Изменение  46 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 1з (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1з. тълкува понятието „доставчик на 

платформа“ като субект, който 

систематизира собствено 

съдържание или съдържание на 

трети субекти, с цел да го направи 

достъпно като общ пакет от услуги; 

Or. de 

 

Изменение  47 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 1и (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1и. тълкува понятието „доставчик 

на потребителски интерфейс“ като 

субект, който предоставя на 

ползвателя възможност да придобие 

всеобхватна представа относно 

аудио-визуалното медийно 
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съдържание и сравнимото онлайн 

предлагане, както и относно 

възможностите за непосредствен 

избор; 

Or. de 

 

Изменение  48 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 1й (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1й. отбелязва, че както цифровите 

платформи, така и 

потребителският интерфейс 

изпълняват във все по-голяма степен  

функцията за осигуряване на 

многообразие, поради което е 

необходимо да се вземе специално 

предвид демократичната цел за 

гарантиране на многообразието, 

наред с аспектите, свързани с 

политиката в областта на 

конкуренцията, и регулаторните 

аспекти; 

Or. de 

 

Изменение  49 

Петра Камереверт, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 1к (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1к. призовава на доставчиците на 

платформи и на потребителски 

интерфейс да бъдат наложени 

еднакви задължения по отношение на 

осигуряването на многообразие при 

предлагането, макар и частично, на 
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аудио-визуални медийни услуги; 

Or. de 

 

Изменение  50 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 1л (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1л. отново призовава Комисията и 

държавите членки да доразвият 

определението на понятието 

„медийна услуга“, дефинирано в член 1 

от Директивата за аудио-визуалните 

медийни услуги, като се съблюдава 

съответна свобода на преценка на 

държавите членки, така че да се 

постави по-силен акцент върху 

конкретните характеристики и 

потенциалното отражение на 

услугите в социален и политически 

план, по-специално във връзка с 

тяхното значение за формирането на 

мнение и многообразието от гледни 

точки, както и във връзка с 

редакционната отговорност; 

Or. de 

 

Изменение  51 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 1м (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1м. във връзка с това призовава 

забраната за накърняване на 

човешкото достойнство, забраната 

за подбуждане към омраза, защитата 

срещу дискриминация и принципът за 
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безпрепятствен достъп да се 

прилагат еднакво и ефективно по 

отношение на всички видове медийно 

съдържание; 

Or. de 

 

Изменение  52 

Сабине Ферхайен, Аксел Фос, Марк Жуло, Богдан Брунон Вента 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. счита, че е необходимо регулиране 

на платформите и посредниците, 

което, от една страна, да осигури 

висока степен на недискриминация, а 

същевременно, от друга страна, да 

гарантира възможността за лесно 

намиране на съдържание под 

редакционна отговорност; 

2. приветства инициативата на 

Комисията да анализира ролята на 

онлайн платформите в цифровия 

единен пазар и в интегрирания медиен 

свят (също и посредством 

провеждането на обществени 

консултации), и призовава Комисията 

да даде определение на понятието 

„онлайн платформа“; 

Or. de 

 

Изменение  53 

Яна Том, Жан-Мари Кавада, Кая Калас, Хуан Карлос Хираута Видал 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. счита, че е необходимо регулиране на 

платформите и посредниците, което, 

от една страна, да осигури висока 

степен на недискриминация, а 

същевременно, от друга страна, да 

гарантира възможността за лесно 

намиране на съдържание под 

редакционна отговорност; 

2. счита, че Европейската комисия 

следва да разработи 

благоприятстваща иновациите 

политика, която насърчава 

конкурентоспособността и 

иновациите за онлайн платформите и 

посредниците с цел гарантиране на 

засилено творчество и 

разпространение на културно 
съдържание; 
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Or. en 

 

Изменение  54 

Мери Хънибол, Йоргос Граматикакис, Дитмар Кьостер 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. счита, че е необходимо регулиране 

на платформите и посредниците, което, 

от една страна, да осигури висока 

степен на недискриминация, а 

същевременно, от друга страна, да 

гарантира възможността за лесно 

намиране на съдържание под 

редакционна отговорност; 

2. насърчава  се от намерението на 

Комисията да отправи 

законодателно предложение относно 

регулирането на платформите и 

посредниците; счита, че всяко 

законодателно предложение следва да 

бъде основано на интересите на 

творците, потребителите и 

работещите в областта на 

цифровите технологии; настоява, че 

трябва да бъде засегнат въпросът за 

отговорността на посредниците за 

предоставянето на незаконно 

съдържание, тъй като посредниците 

са ключова част от веригата на 

доставките; 

Or. en 

 

Изменение  55 

Изабела Адинолфи 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. счита, че е необходимо регулиране на 

платформите и посредниците, което, от 

една страна, да осигури висока степен 

на недискриминация, а същевременно, 

от друга страна, да гарантира 

възможността за лесно намиране на 

съдържание под редакционна 

отговорност; 

2. счита, че е необходимо регулиране на 

платформите и посредниците, така че 

да бъде отразена тяхната 

съществена разлика; в тази връзка 

счита, че е от първостепенно значение 

да бъдат прилагани правила с цел 

засилване на разпространението на 

съдържание и информация, за да 
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бъдат укрепени свободата на 

медиите, плурализмът и 

независимите изследвания, както и за 

да се гарантира зачитането на 

принципа на недискриминация, който 

е съществен за опазване на езиковото 

и културното многообразие; 

Or. en 

 

Изменение  56 

Силвия Коста, Луиджи Моргано 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. счита, че е необходимо регулиране на 

платформите и посредниците, което, от 

една страна, да осигури висока степен 

на недискриминация, а същевременно, 

от друга страна, да гарантира 

възможността за лесно намиране на 

съдържание под редакционна 

отговорност; 

2. счита, че е необходимо 

хармонизиране на регулирането на 
онлайн платформите и посредниците, 

което, при отчитане на резултатите 

от текущите консултации, да 

осигури постигането на истинска 

равнопоставеност и висока степен на 

недискриминация между 

предприятията, като същевременно 

гарантира възможността за лесно 

намиране и достъпност за 

гражданите на съдържание под 

редакционна отговорност; 

Or. it 

 

Изменение  57 

Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Андрю Луър, Вики Форд 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. счита, че е необходимо регулиране на 

платформите и посредниците, което, от 

една страна, да осигури висока степен 

2. счита, че е необходимо регулиране на 

платформите и посредниците, което, от 

една страна, да намали степента на 
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на недискриминация, а същевременно, 

от друга страна, да гарантира 

възможността за лесно намиране на 

съдържание под редакционна 

отговорност; 

недискриминация, а същевременно, от 

друга страна, да гарантира 

възможността за лесно намиране на 

съдържание и услуги под правна и 

редакционна отговорност; счита, че 

следва да се помисли как 

доставчиците на интернет услуги и 

онлайн посредниците, наред с други 

участници във веригата на доставки, 

като например доставчиците на 

платежни услуги, биха могли да 

играят по-голяма роля в улесняването 

на действията срещу незаконното 

съдържание и решаването на 

проблема със злоупотребите с 

авторски права в търговски мащаб; 

Or. en 

 

Изменение  58 

Алдо Патричело 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. счита, че е необходимо регулиране на 

платформите и посредниците, което, от 

една страна, да осигури висока степен 

на недискриминация, а същевременно, 

от друга страна, да гарантира 

възможността за лесно намиране на 

съдържание под редакционна 

отговорност; 

2. счита, че е необходимо общо и 

споделено регулиране на DTT и DTH 

платформите и посредниците, което, от 

една страна, да осигури висока степен 

на недискриминация, а същевременно, 

от друга страна, да гарантира 

възможността за лесно намиране на 

съдържание под редакционна 

отговорност; 

Or. it 

 

Изменение  59 

Джули Уорд 

 

Проектостановище 

Параграф 2 
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Проектостановище Изменение 

2. счита, че е необходимо регулиране на 

платформите и посредниците, което, от 

една страна, да осигури висока степен 

на недискриминация, а същевременно, 

от друга страна, да гарантира 

възможността за лесно намиране на 

съдържание под редакционна 

отговорност; 

2. счита, че е необходимо регулиране на 

платформите и посредниците, което, от 

една страна, да осигури висока степен 

на недискриминация, а същевременно, 

от друга страна, да гарантира 

възможността за лесно намиране на 

съдържание под редакционна 

отговорност; подчертава 

необходимостта да се адаптира 

определението за статута на 

посредниците в настоящата цифрова 

среда; 

Or. en 

 

Изменение  60 

Изабела Адинолфи 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. призовава за това да се гарантира, 

че е осигурен достъп до аудиовизуални 

медийни услуги за хора с увреждания и 

за избягване на всякакви форми на 

дискриминация съгласно 

определението в член 21 от Хартата 

на основните права на Европейския 

съюз; 

Or. en 

 

Изменение  61 

Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 
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 2a. призовава за преразглеждане на 

отговорността на доставчиците на 

услуги, чиито услуги се използват от 

трета страна с цел нарушаване на 

авторско право или право, сродно на 

авторското право, така че да се 

гарантира защитата на 

интелектуалната собственост, и 

счита, че всяко преразглеждане на 

правото в областта на авторските 

права следва да бъде придружено от 

стесняване на обхвата на 

освобождаването от отговорност, 

предвидено от Директива 2000/31; 

подчертава, че съществуващата 

система за „уведомление и изтегляне 

от интернет“ и проследяване на 

споразумения със скрит мотив, макар 

че следва да бъде допълнително 

разработена, не представлява 

достатъчно силно средство за борба с 

пиратството в интернет; 

Or. en 

 

Изменение  62 

Сабине Ферхайен, Аксел Фос, Марк Жуло, Богдан Брунон Вента 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. в тази връзка подчертава, че 

Комисията следва да се ръководи от 

общите цели, свързани с 

недискриминацията и свободата на 

договаряне, открития достъп, 

откриваемостта, технологичната 

неутралност, неутралността на 

мрежите, прозрачността и 

създаването на еднакви условия за 

конкуренция; 

Or. de 
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Изменение  63 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Серхио Гутиерес Прието, Хосе Бланко Лопес 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. подчертава нарастващата сила на 

някои интернет посредници и 

отрицателното въздействие на 

тяхното господстващо положение 

върху творческия потенциал на 

творците, справедливото 

възнаграждение за тяхната работа и 

развитието на услугите, предлагани 

от други разпространители на 

произведения; 

Or. en 

 

Изменение  64 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. подчертава, че привилегията, 

свързана с лесното намиране на 

медийни услуги, може да бъде 

обвързана с условия, целящи запазване 

на културното и езиковото 

многообразие, както и на 

разнообразието от информация, 

мнения и медии, а също така и 

закрила на децата, младите хора или 

малцинствата и защита на 

потребителите като цяло; 

Or. de 

 

Изменение  65 

Филип Жювен, Марк Жуло, Сабине Ферхайен, Жан-Мари Кавада 
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Проектостановище 

Параграф 2а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2а. подчертава значението на приноса 

на културното съдържание за 

развитието на европейската цифрова 

икономика; голяма част от 

приходите, генерирани от интернет 

посредници, са пряко или косвено 

свързани с използването това 

културно съдържание; 

Or. fr 

 

Изменение  66 

Изабела Адинолфи 

 

Проектостановище 

Параграф 2б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2б. настоятелно призовава 

Комисията да стимулира законното 

предлагане на аудиовизуално медийно 

съдържание чрез насърчаване на 

независимите европейски 

произведения и да възпрепятства 

дерогациите, предоставяни от 

държавите членки във връзка със 

задължението за европейски 

производствени квоти; 

Or. en 

 

Изменение  67 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Серхио Гутиерес Прието, Хосе Бланко Лопес 

 

Проектостановище 

Параграф 2б (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 2б. напомня, че цифровите 

технологии преформулираха веригата 

за създаване на стойност в културния 

сектор в изгода на доставчиците на 

услуги и онлайн комуникации и в 

ущърб на творците, изпълнителите 

или продуцентите на защитени от 

авторско право произведения, които 

не получават справедливо и адекватно 

възнаграждение за тях; призовава 

Европейската комисия да разследва 

обхвата и въздействието на това 

прехвърляне на стойност на 

интернет посредници и изисква 

Директивата за електронната 

търговия да бъде преразгледана с цел 

справяне с това прехвърляне на 

стойност; 

Or. en 

 

Изменение  68 

Сабине Ферхайен, Богдан Брунон Вента 

 

Проектостановище 

Параграф 2б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2б. подчертава, че в рамките на 

интегрирания медиен свят 

платформите могат да осигурят или 

съответно да ограничат достъпа до 

съдържание, а следователно и до 

многообразие; 

Or. de 

 

Изменение  69 

Петра Камереверт 
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Проектостановище 

Параграф 2б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2б. призовава Комисията да направи 

по-гъвкави количествените 

изисквания по отношение на 

рекламата, както и да разгледа 

възможността за предпочитане на 

принципа за ясна разпознаваемост и 

различимост на рекламата и 

програмното съдържание пред 

принципа за отделяне на рекламата 

от програмата във всички медийни 

форми; 

Or. de 

 

Изменение  70 

Изабела Адинолфи 

 

Проектостановище 

Параграф 2в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2в. отново потвърждава мрежовата 

и технологичната неутралност в 

полза на бъдещите технологични 

решения в аудиовизуалния медиен 

сектор; счита, че за защитата на 

публичния интерес единствено 

компетентният съдебен орган би 

могъл да ограничи движението на 

съдържание при пълно зачитане на 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз; подчертава, че не 

може който и да е административен 

орган да приема разпоредби, насочени 

към ограничаване на достъпа до 

онлайн съдържание, освен ако не 

привежда в действие специална 

заповед, издадена от компетентния 

съдебен орган; 

Or. en 
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Изменение  71 

Сабине Ферхайен, Марк Жуло 

 

Проектостановище 

Параграф 2в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2в. призовава многообразието от 

културно и аудио-визуално 

творчество да бъде лесно достъпно и 

откриваемо за всички европейски 

граждани, по-специално когато 

производителите на устройства, 

операторите на мрежи, 

доставчиците на съдържание или 

други агрегиращи оператори налагат 

на потребителите сортиране на 

предлаганото съдържание; 

Or. de 

 

Изменение  72 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 2в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2в. 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 

трябва да бъде забранена 
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неразрешената намеса в 

съдържанието или в радиосигнали на 

даден доставчик и тяхното 

неразрешено разкодиране, използване 

или разпространение от страна на 

трети лица; 

Or. de 

 

Изменение  73 

Сабине Ферхайен, Марк Жуло 

 

Проектостановище 

Параграф 2г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2г. призовава да не се ограничава 

възможността за собствено 

сортиране и поставяне на акцент 

върху определено съдържание от 

страна на потребителя; 

Or. de 

 

Изменение  74 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 2г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2г. призовава Комисията при 

преразглеждането на Директивата за 

аудио-визуалните медийни услуги да 

провери доколко придържането към 

точка 6.7 от съобщението на 

Комисията относно прилагането на 

правилата за държавните помощи по 

отношение на обществената услуга 

радио- и телевизионно 

разпространение е все още 

целесъобразно и актуално; 
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Or. de 

 

Изменение  75 

Сабине Ферхайен, Богдан Брунон Вента 

 

Проектостановище 

Параграф 2д (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2д. отбелязва, че на държавите 

членки следва да се предостави 

възможност да приемат специални 

разпоредби относно подходяща 

публичност на аудио-визуално 

съдържание, което е от общ интерес; 

Or. de 

 

Изменение  76 

Петра Камереверт, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 2д (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2д. отбелязва, че по-специално 

начините за търсене имат 

потенциала да ограничават 

дотолкова отразените в цифровото 

пространство реалности, че 

конституционно гарантираното 

право на самоопределение и на 

свободно развитие на личността не 

могат да бъдат упражнявани 

пълноценно; но независимите 

решения, непредубеденото търсене на 

истината, както и свободният избор 

между различни алтернативи са 

основна предпоставка за 

упражняването на всяка свобода; 

Or. de 
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Изменение  77 

Сабине Ферхайен, Аксел Фос, Марк Жуло 

 

Проектостановище 

Параграф 2е (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2е. отбелязва, че строгите 

нормативни разпоредби за регулиране 

на платформите могат да попречат 

сериозно на новаторския потенциал 

на новите бизнес модели в динамично 

развиващите се цифрови пазари, и че 

освен това в някои случаи 

използването на регулаторни правни 

инструменти трябва да се подлага на 

по-задълбочена проверка; 

Or. de 

 

Изменение  78 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 2е (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2е. 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; 

Or. de 

 

Изменение  79 

Сабине Ферхайен 

 



 

PE567.724v03-00 44/98 AM\1075401BG.doc 

BG 

Проектостановище 

Параграф 2ж (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2ж. препоръчва, с оглед на 

променената пазарна ситуация 

между доставчиците на съдържание 

и операторите на платформи, да се 

гарантира недискриминационен 

достъп до съдържание; 

Or. de 

 

Изменение  80 

Изабела Адинолфи 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални; 

3. призовава за приемане на 

регулаторна рамка, която изключва 

всякакви практики на блокиране на 

географски принцип ,и по-специално 

използването на технологии и 

договорни модели, които ограничават 

достъпа до съдържание; призовава 

Комисията да стимулира свободното 

движение на законно придобито 

съдържание в целия ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  81 

Йоргос Граматикакис, Мери Хънибол, Дитмар Кьостер 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за постигане на 
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законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални; 

баланс между всички ключови 

участници, включително творци, 

притежатели на права, потребители 

и посредници, и че всяко 

преразглеждане на законодателството в 

областта на авторското право следва да 

бъде основано на високо равнище на 

пропорционална защита, тъй като 

правата са ключови за насърчаване на 

творчеството и иновациите и 

предоставят стабилна, ясна и гъвкава 

правна основа, която насърчава 

инвестициите и растежа в 

творческия и културния сектор, като 

същевременно премахва правната 

несигурност и несъответствията, 
които влияят отрицателно върху 

функционирането на цифровия единен 

пазар; 

Or. en 

 

Изменение  82 

Филип Жювен, Марк Жуло, Сабине Ферхайен 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални; 

3. подчертава необходимостта от 

извършване на съответни промени в 

регулаторната рамка в областта на 

авторското право, за да бъдат решени 

истинските проблеми на културния и 

творческия сектор, а именно 

възстановяване на равновесието при 

предаването на ценности в рамките 

на цифровата икономика; 

Or. fr 

 

Изменение  83 

Марк Жуло, Сабине Ферхайен, Жан-Мари Кавада, Елизабет Морен-Шартие, 

Филип Жювен, Андреа Бочкор, Констанс Льо Грип 
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Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални; 

3. подчертава необходимостта от 

преразглеждане на законодателството в 

областта на авторското право само ако е 

строго необходимо, като се взема под 

внимание медийната конвергенция; 

Or. en 

 

Изменение  84 

Яна Том, Жан-Мари Кавада, Кая Калас, Хуан Карлос Хираута Видал 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални; 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право при вземане под 

внимание на разликите между 

цифровата и аналоговата среда; 

Or. en 

 

Изменение  85 

Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални; 

3. подчертава, че поради значителните 

технологични промени са необходими 

по-нататъшни усилия за реформа и 

модернизиране на законодателството в 

областта на авторското право, които 

следва да се вземат под внимание 
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спецификите на всеки сектор 

(музикален, аудиовизуален и др.), 

както и да се гарантира, че за 

творческите и артистичните 

произведения на творците и 

изпълнителите е осигурена правна 

защита и подходящо възнаграждение, 

свързани с експлоатацията на 

техните произведения от страна на 

лицата, извличащи финансови 

печалби от тази експлоатация; 

всички решения в това отношение не 

следва да водят до драматично 

увеличение в цените за 

потребителите, да обезкуражават 

използването на доставчиците на 

правни услуги и да създават 

прекомерни препятствия пред 

законните услуги за споделяне; 

Or. en 

 

Изменение  86 

Мери Хънибол, Джули Уорд, Дитмар Кьостер 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални; 

3. приветства намерението на 

Комисията за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право; подчертава, че 

преработените разпоредби следва да 

са приложими към всички медии и че 

следва да бъдат подходящи и в 

бъдеще, както и балансирани; 

настоятелно призовава Комисията да 

гарантира справедливо заплащане за 

творците; настоятелно призовава 

Комисията още да вземе под 

внимание подкрепата с огромно 

мнозинство в Европейския парламент 

за въвеждане на минимални 

стандарти сред изключенията от и 

ограниченията на авторските права, 
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както и необходимостта от това да 

се гарантира, че ако вече е 

приложимо изключение или 

ограничение, замисълът на новите 

форми на използване на съдържание, 
които стават възможни благодарение 

на технологичния напредък, или на 

новите предназначения на 

технологиите, следва, доколкото е 

възможно, да бъде в съответствие със 

съществуващото изключение или 

ограничение, при условие че новата 

форма на потребление е сходна със 

съществуващата, така че да се 

подобри правната сигурност; 

Or. en 

 

Изменение  87 

Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Андрю Луър, Даниел Далтон, Вики Форд 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални; 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за преработване на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални; посочва, че 

бързите темпове на технологично 

развитие на цифровия пазар изискват 

технологично неутрална рамка за 

авторското право; подчертава, че 

всяко изменение на настоящата 

правна рамка за авторските права 

следва да се разглежда целенасочено и 

с акцент върху икономическия 

растеж, конкурентоспособността и 

подобряването на опита на 

потребителите; призовава 

Комисията да гарантира, че всяка 

реформа на Директивата относно 

авторското право ще се основава на 

факти и внимателна преценка; 

счита, че тя следва да взема предвид 
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резултатите от последващата 

оценка на въздействието на 

Директивата от 2001 г. и да се 

основава на солидни доказателства, 

включително на оценка на 

възможното въздействие на 

изменените елементи; счита, че 

трябва да се извърши подходящ 

икономически анализ, в това число 

оценка на въздействието върху 

работните места и растежа, в 

съответствие с целта на Комисията 

за по-добро регулиране; 

Or. en 

 

Изменение  88 

Алдо Патричело 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални; 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, и по-специално 

подкрепя Комисията за 

представянето на променен 

регулаторен план спрямо 

Директивата за авторското право от 

2011 г. и приветства предложението 

за гарантиране на подходящо 

възнаграждение за авторите в 

цифровата среда, което да бъде 
технологично неутрално; 

Or. it 

 

Изменение  89 

Марк Тарабела 

 

Проектостановище 

Параграф 3 
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Проектостановище Изменение 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални; 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални, с цел 

адаптирането му към цифровата ера; 

Or. fr 

 

Изменение  90 

Франц Обермайер 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални; 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални и да отчитат 

по балансиран начин както 

интересите на творците, така и 

тези на потребителите; 

Or. de 

 

Изменение  91 

Силвия Коста 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални; 

3. подчертава, че са необходими по-

нататъшни усилия за реформа на 

законодателството в областта на 

авторското право, които да бъдат 

технологично неутрални и да целят 

постигане на равнопоставен баланс 
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между правата и интересите на 

всички заинтересовани страни; 

Or. it 

 

Изменение  92 

Марк Тарабела 

 

Проектостановище 

Параграф 3а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3а. призовава Комисията да обмисли 

създаването на нова система за 

заплащане на авторите на 

аудиовизуални произведения за 

ползването на техни произведения 

онлайн, която да освободи 

потенциала на европейския 

аудиовизуален сектор и да създаде 

устойчив механизъм за 

възнаграждение на авторите на 

аудиовизуални произведения; 

Or. fr 

 

Изменение  93 

Изабела Адинолфи 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. настоятелно призовава 

Комисията да извърши реформа на 

строгите и фрагментирани 

регулаторни рамки, които 

ограничават достъпа до творческо 

съдържание за европейските 

граждани и възпрепятстват 

европейските научни изследователи, 

учебните заведения и институциите 

в областта на културното 
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наследство от това да адаптират 

своите дейности към ерата на 

цифровите технологии; подчертава, 

че тази реформа трябва да се 

ръководи от ясно разграничение 

между ориентирани към печалбата 

дейности и дейности с нестопанска 

цел, и че тази последна категория 

следва да бъде стимулирана и 

насърчавана; 

Or. en 

 

Изменение  94 

Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. настоятелно призовава 

реформата на авторското право, по-

специално стъпките за 

хармонизиране на авторското право, 

предприети с цел намаляване на 

бариерите пред търговията и 

приспособяване на рамката към 

онлайн средата, да бъдат 

предшествани от обширна оценка на 

въздействието сектор по сектор в 

цялата държава; по-специално следва 

да бъде оценено въздействието върху 

културните индустрии на малки 

нации и страни, чието производство 

не е толкова популярно в европейски и 

световен мащаб поради езиковите 

бариери, за да се съхрани и развие 

културното многообразие на Европа; 

Or. en 

 

Изменение  95 

Сабине Ферхайен, Богдан Брунон Вента, Ева Паунова, Марк Жуло 
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Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. подчертава, че авторското право 

представлява икономическа основа за 

творчеството, както и гарант за 

творческо многообразие и широка 

база от знания в Европа; 

Or. de 

 

Изменение  96 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Серхио Гутиерес Прието, Хосе Бланко Лопес 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. подчертава, че авторското право и 

всички права, свързани с авторско 

право, представляват правната рамка 

за европейските културни и 

творчески индустрии и са основата 

на тяхната способност да генерират 

икономическа активност, 

конкурентоспособност, заетост, 

творчество и иновации; 

Or. en 

 

Изменение  97 

Марк Жуло, Жан-Мари Кавада, Богдан Брунон Вента, Сабине Ферхайен, Елизабет 

Морен-Шартие, Филип Жювен, Милан Звер, Богдан Анджей Здройевски, 

Констанс Льо Грип 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. припомня, че финансирането на 

аудиовизуалното съдържание в 



 

PE567.724v03-00 54/98 AM\1075401BG.doc 

BG 

значителна степен разчита на 

принципа на териториалност на 

правата, който спомага за силното 

културно многообразие в рамките на 

европейското производство; 

Or. en 

 

Изменение  98 

Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. подчертава значението на това да 

се засили предоставянето на услуги за 

достъп на лица с увреждания, като 

например надписи, аудио-описание и 

жестомимичен превод във всички 

видове аудиовизуални медии, чрез 

създаване на обвързващи цели, т.е. 

постепенно въвеждане; 

Or. en 

 

Изменение  99 

Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Андрю Луър, Зджислав Краснодембски, 

Даниел Далтон, Вики Форд 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. подчертава, че е важно да се 

осигури достъпност на единния 

цифров пазар за хората с увреждания; 

в тази връзка отбелязва сключването 

на Маракешкото споразумение, което 

ще улесни достъпа на лица с 

нарушено зрение до книги, и насърчава 

бързото му ратифициране; 
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Or. en 

 

Изменение  100 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. приветства всички инициативи, 

които водят до опростяване на 

трансграничния достъп до цифрово 

съдържание; 

Or. de 

 

Изменение  101 

Марк Тарабела 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3б. отново заявява, че реформата в 

областта на авторските права 

трябва да гарантира справедливо и 

подходящо възнаграждение за 

авторите, както и защита на 

творческите произведения и на 

правата на потребителите; 

Or. fr 

 

Изменение  102 

Изабела Адинолфи 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 
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 3б. призовава Комисията да премахне 

прозорците за медийни съобщения, с 

цел да създаде европейски единен 

пазар за съдържание, като 

същевременно гарантира, че 

творците на съдържание получават 

справедливо възнаграждение, а 

притежателите на права могат да 

извършват дейност в рамките на 

ясно определена правна рамка; 

Or. en 

 

Изменение  103 

Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3б. подчертава, че макар и 

неоснователното блокиране на 

географски принцип да следва да бъде 

елиминирано, териториалността на 

авторските права следва да бъде 

съхранена като важен инструмент за 

предотвратяване на 

монополизацията на пазара от 

страна на големите предприятия и 

като крайъгълен камък за 

съществуващия европейски модел на 

лицензии, който е строго свързан с 

финансирането на създаването на 

култура, по-специално в малък мащаб 

и от индивидуални творци; 

Or. en 

 

Изменение  104 

Сабине Ферхайен, Богдан Брунон Вента, Марк Жуло 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 3б. 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, а вместо това  да се 

насърчава трансграничният 

трансфер на законно придобито 

съдържание; 

Or. de 

 

Изменение  105 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Серхио Гутиерес Прието, Хосе Бланко Лопес 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3б. подчертава, че дейностите, които 

нарушават авторските права, 

представляват сериозна заплаха за 

функционирането на цифровия единен 

пазар, за развитието на законно 

предлагане на разнообразно културно 

и творческо съдържание онлайн и за 

запазването на дейността и 

работните места; 

Or. en 

 

Изменение  106 

Марк Жуло, Жан-Мари Кавада, Богдан Брунон Вента, Сабине Ферхайен, Елизабет 

Морен-Шартие, Филип Жювен, Богдан Анджей Здройевски, Констанс Льо Грип 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 3б. подчертава, че „специалният 

достъп“ посредством 

предварителната продажба на права 

е едно от основните условия за 

финансиране на аудиовизуално 

съдържание, тъй като позволява 

възвръщаемост на инвестициите и 

нови ресурси за финансиране на 

бъдещо аудиовизуално съдържание; 

Or. en 

 

Изменение  107 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3б. отново припомня, че отправната 

точка за създаването на стойност не 

трябва да се премества от 

първоначалните автори към техните 

посредници; 

Or. de 

 

Изменение  108 

Сабине Ферхайен, Марк Жуло, Богдан Брунон Вента 

 

Проектостановище 

Параграф 3в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3в. в тази връзка продължава да 

подкрепя запазването на 

диференцираните бизнес модели; 

Or. de 
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Изменение  109 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Серхио Гутиерес Прието, Хосе Бланко Лопес 

 

Проектостановище 

Параграф 3в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3в. счита, че следва да бъдат 

положени общи и координирани 

усилия за борба с нарушаването на 

авторските права в ЕС, за да се 

гарантира защитата им и 

справедливото възнаграждение; 

счита за необходимо да се повиши 

осведомеността на потребителите 

за последиците от нарушаването на 

авторското право и сродните му 

права, и призовава за подходящо 

решение, с цел да се гарантира, че 

никой не се възползва от 

нарушаването на авторски права; 

Or. en 

 

Изменение  110 

Марк Жуло, Жан-Мари Кавада, Богдан Брунон Вента, Сабине Ферхайен, Елизабет 

Морен-Шартие, Филип Жювен, Милан Звер, Богдан Анджей Здройевски, 

Констанс Льо Грип 

 

Проектостановище 

Параграф 3в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3в. подчертава, че пазарната 

стойност на аудиовизуалното 

съдържание в различните държави 

членки е възможно да се различава в 

зависимост от характеристиките на 

националния пазар и да изисква 

целенасочени и специфични кампании 

за популяризиране, с цел 

съдържанието да достигне до своята 

публика; 
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Or. en 

 

Изменение  111 

Петра Камереверт, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 3в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3в. призовава за допълнително 

стимулиране на управлението на 

правата в целия ЕС, както и за 

организирането на тази дейност по 

по-привлекателен начин, без да се 

премахва възможността за 

териториално ограничение там, 

където то изглежда необходимо по 

обективни причини; 

Or. de 

 

Изменение  112 

Марк Жуло, Жан-Мари Кавада, Сабине Ферхайен, Елизабет Морен-Шартие, 

Филип Жювен, Богдан Анджей Здройевски, Констанс Льо Грип 

 

Проектостановище 

Параграф 3г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3г. призовава държавите членки да 

разширят обхвата на изключението 

за цитиране, без да се засягат 

моралните права на авторите, така 

че той да обхване кратките 

аудиовизуални цитати с нерекламни и 

неполитически цели, при условие че 

използваната творба е ясно 

упомената, че цитатът не е в 

конфликт с нормалната 

експлоатация на творбата и че не 

засяга законните интереси на 

творците;. 
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Or. en 

 

Изменение  113 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 3г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3г. пояснява, че териториалното 

ограничение изглежда необходимо 

там, където разходите за 

трансгранично предлагане, което не 

съответства на търсенето, не могат 

да бъдат рефинансирани; 

Or. de 

 

Изменение  114 

Марк Жуло, Жан-Мари Кавада, Богдан Брунон Вента, Сабине Ферхайен, Елизабет 

Морен-Шартие, Ева Паунова, Филип Жювен, Милан Звер, Богдан Анджей 

Здройевски, Андреа Бочкор, Констанс Льо Грип 

 

Проектостановище 

Параграф 3д (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3д. призовава за допълнителен диалог 

между притежателите на права, 

онлайн платформите и творците, 

които разчитат на тези платформи, 

така че да се постигне взаимно 

полезно сътрудничество, при което 

авторските права са защитени, като 

същевременно позволяват и 

насърчават иновативните начини на 

създаване; 

Or. en 
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Изменение  115 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 3д (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3д. отбелязва, че по отношение на 

придобиването на права за излъчване 

на спортни събития също възникват 

ситуации, които налагат блокиране 

на географски принцип; 

Or. de 

 

Изменение  116 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 3е (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3е. подкрепя усилията на Комисията 

за утвърждаване във възможно най-

голяма степен на принципите за 

преносимост и оперативна 

съвместимост на изтегленото 

съдържание, както и за гарантиране 

на достъпност и трансгранична 

функционалност на абонаментите, 

например по отношение на 

платформите за видео по заявка; 

Or. de 

 

Изменение  117 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 3ж (нов) 

 

Проектостановище Изменение 
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 3ж. същевременно посочва, че голям 

брой независими европейски филмови 

продукции не се финансират 

предварително, а се предлагат 

предварително на пазара, и че 

предоставените за тях лицензи са 

ограничени в териториално и времево 

отношение; тази форма на 

финансиране не следва да се поставя 

под въпрос; 

Or. de 

 

Изменение  118 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 3з (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3з. отбелязва, че телевизионните 

канали и радиостанциите, 

операторите на киносалони, 

търговците на DVD и онлайн 

видеотеките в ЕС са организирани 

предимно в рамките на пазари, 

обхващащи няколко държави; 

Or. de 

 

Изменение  119 

Петра Камереверт, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 3и (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3и. призовава Комисията чрез 

предприемането на по-нататъшни 

мерки за хармонизация в областта на 

авторското право да гарантира 

подходящо възнаграждение за 

творците в целия ЕС, както и 
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адекватно разпределение на сумите 

при колективното управление на 

авторски права; 

Or. de 

 

Изменение  120 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 3й (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3й. въпреки това Комисията се 

приканва да разработи иновативни 

нови форми за лицензиране, които да 

съответстват в по-голяма степен на 

ползването онлайн на творческо 

съдържание; 

Or. de 

 

Изменение  121 

Изабела Адинолфи 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от 

Директива 93/83/ЕИО2 може също 

така да бъде насърчен 

трансграничният достъп до 

съдържание в рамките на цифровия 

единен пазар. 

заличава се 

__________________  

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 

27 септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 
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спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6 октомври 

1993 г., стр. 15. 

Or. en 

 

Изменение  122 

Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Андрю Луър, Зджислав Краснодембски, 

Даниел Далтон 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от 

Директива 93/83/ЕИО2 може също 

така да бъде насърчен 

трансграничният достъп до 

съдържание в рамките на цифровия 

единен пазар. 

4. счита, че ключовият принцип на 

преносимост на стоките и услугите 

на единния пазар следва да бъде 

насърчаван и че потребителите 

следва да могат да имат достъп до 

широк набор от законно налично 
съдържание при справедливи и разумни 

условия в целия ЕС, като признава, че 

преносимостта на стоките и 

услугите е от съществено значение за 

единния пазар, което следва да бъде 

отразено в цифровата сфера; 

__________________ __________________ 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6 октомври 

1993 г., стр. 15. 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6.10.1993 г., 

стр. 15. 

Or. en 

 

Изменение  123 

Йоргос Граматикакис, Мери Хънибол, Дитмар Кьостер 

 

Проектостановище 

Параграф 4 
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Проектостановище Изменение 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от 
Директива 93/83/ЕИО2 може също 

така да бъде насърчен 

трансграничният достъп до съдържание 

в рамките на цифровия единен пазар. 

4. подчертава, че всяка реформа на 

Директива 93/83/ЕИО2 следва да бъде 

насочена към справедливо 

възнаграждаване на артистите, 

творците и притежателите на права 

за множествената експлоатация на 

техните произведения, като 

същевременно бъде засилена 

преносимостта и трансграничният 

достъп до законно придобито и 

законно предоставяно съдържание в 

рамките на цифровия единен пазар; 

__________________ __________________ 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6 октомври 

1993 г., стр. 15. 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6.10.1993 г., 

стр. 15. 

Or. en 

 

Изменение  124 

Яна Том, Жан-Мари Кавада, Кая Калас, Хуан Карлос Хираута Видал 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от 

Директива 93/83/ЕИО2 може също 

така да бъде насърчен 

трансграничният достъп до 

съдържание в рамките на цифровия 

единен пазар. 

4. насърчава Комисията да 

предприеме допълнителни мерки за 

подобряване на трансграничния 
достъп до законно съдържание в 

рамките на цифровия единен пазар; 

__________________ __________________ 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 

27 септември 1993 г. относно 
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координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6 октомври 

1993 г., стр. 15. 

Or. en 

 

Изменение  125 

Сабине Ферхайен, Марк Жуло 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от 

Директива 93/83/ЕИО2 може също така 

да бъде насърчен трансграничният 

достъп до съдържание в рамките на 

цифровия единен пазар. 

4. призовава Комисията да проучи 

дали чрез доразработване на правния 

принцип от Директива 93/83/ЕИО2 може 

също така да бъде насърчен 

трансграничният достъп до съдържание 

в рамките на цифровия единен пазар. 

__________________ __________________ 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 

27 септември 1993 година относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6 октомври 

1993 г., стр. 15. 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 

27 септември 1993 година относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6.10.1993 г., 

стр. 15. 

Or. de 

 

Изменение  126 

Сантяго Фисас Айшела 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че чрез доразработване на 4. счита, че чрез доразработване на 
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правния принцип от 

Директива 93/83/ЕИО2 може също 

така да бъде насърчен трансграничният 

достъп до съдържание в рамките на 

цифровия единен пазар. 

правния принцип от 

Директива 93/83/ЕИО2, след като бъде 

извършена допълнителна проверка, е 

възможно да бъде насърчен 

трансграничният достъп до съдържание 

в рамките на цифровия единен пазар. 

__________________ __________________ 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6 октомври 

1993 г., стр. 15. 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6.10.1993 г., 

стр. 15. 

Or. en 

 

Изменение  127 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Хосе Бланко Лопес, Серхио Гутиерес Прието 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от 

Директива 93/83/ЕИО2 може също 

така да бъде насърчен трансграничният 

достъп до съдържание в рамките на 

цифровия единен пазар. 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от 

Директива 93/83/ЕИО2, след като бъде 

извършена допълнителна проверка, е 

възможно да бъде насърчен 

трансграничният достъп до съдържание 

в рамките на цифровия единен пазар. 

__________________ __________________ 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6 октомври 

1993 г., стр. 15. 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6.10.1993 г., 

стр. 15. 

Or. en 



 

AM\1075401BG.doc 69/98 PE567.724v03-00 

 BG 

 

Изменение  128 

Филип Жювен, Жан-Мари Кавада 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от Директива 

93/83/ЕИО2 може също така да бъде 

насърчен трансграничният достъп до 

съдържание в рамките на цифровия 

единен пазар. 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от Директива 

93/83/ЕИО2 вече може да бъде насърчен 

трансграничният достъп до съдържание 

в рамките на цифровия единен пазар; 

подчертава, че принципът на тази 

директива беше да регламентира една 

технология, а именно спътниковото 

излъчване, което вече не е актуално в 

рамките на цифровия пазар за услуги 

по заявка. 

__________________ __________________ 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6 октомври 

1993 г., стр. 15. 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6.10.1993 г., 

стр. 15. 

Or. fr 

 

Изменение  129 

Марк Тарабела 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от Директива 

93/83/ЕИО2 може също така да бъде 

насърчен трансграничният достъп до 

съдържание в рамките на цифровия 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от Директива 

93/83/ЕИО2 може също така да бъде 

насърчен трансграничният достъп до 

съдържание в рамките на цифровия 
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единен пазар. единен пазар, по-специално чрез 

регулиране на географското блокиране 

на съдържание, с цел да се даде 

възможност на потребителите за по-

голям избор и еднакви цени, като 

същевременно се защитават 

специфичните културни 

идентичности на държавите членки. 

__________________ __________________ 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6 октомври 

1993 г., стр. 15. 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6.10.1993 г., 

стр. 15. 

Or. fr 

 

Изменение  130 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от 

Директива 93/83/ЕИО2 може също така 

да бъде насърчен трансграничният 

достъп до съдържание в рамките на 

цифровия единен пазар. 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от 

Директива 93/83/ЕИО2 може също така 

да бъде насърчен трансграничният 

достъп до съдържание в рамките на 

цифровия единен пазар, без да се 

поставят под въпрос принципите за 

свобода на договаряне, справедливо 

възнаграждение, изключителни права 

или териториалност. 

__________________ __________________ 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 

27 септември 1993 година относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 

27 септември 1993 година относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 
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препредаване, OB L 248, 6 октомври 

1993 г., стр. 15. 

препредаване, OB L 248, 6.10.1993 г., 

стр. 15. 

Or. de 

 

Изменение  131 

Стефано Маулу 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от Директива 

93/83/ЕИО2 може също така да бъде 

насърчен трансграничният достъп до 

съдържание в рамките на цифровия 

единен пазар. 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от Директива 

93/83/ЕИО2, която се основава на 

принципа за свобода на договарянето, 
може също така да бъде насърчен 

трансграничният достъп до съдържание 

в рамките на цифровия единен пазар. 

__________________ __________________ 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6 октомври 

1993 г., стр. 15. 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6.10.1993 г., 

стр. 15. 

Or. it 

 

Изменение  132 

Силвия Коста 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от Директива 

93/83/ЕИО2 може също така да бъде 

насърчен трансграничният достъп до 

4. счита, че чрез доразработване на 

правния принцип от Директива 

93/83/ЕИО2 може също така да бъде 

насърчен трансграничният достъп до 



 

PE567.724v03-00 72/98 AM\1075401BG.doc 

BG 

съдържание в рамките на цифровия 

единен пазар. 

съдържание в рамките на цифровия 

единен пазар, като се вземе предвид 

необходимостта от усилия за 

хармонизиране, осигурявайки баланс 

между легитимните искания за 

трансграничен достъп до съдържание 

и онлайн услуги за европейските 

граждани и необходимостта от 

рентабилност и икономическа 

устойчивост на предприятията от 

аудиовизуалния сектор, както и на 

бизнес моделите, които до голяма 

степен се основават на принципа за 

териториалност; 

__________________ __________________ 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6 октомври 

1993 г., стр. 15. 

2 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване, OB L 248, 6.10.1993 г., 

стр. 15. 

Or. it 

 

Изменение  133 

Яна Том, Жан-Мари Кавада, Кая Калас, Хуан Карлос Хираута Видал 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. призовава Комисията да 

гарантира съответствие с 

принципите на интернет 

неутралност, което е от съществено 

значение в случаите, когато става 

въпрос за медийна конвергенция; 

Or. en 
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Изменение  134 

Изабела Адинолфи 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. призовава Комисията да изготви 

целенасочена стратегия, имаща за 

цел да оправомощи всички граждани 

посредством разширяване и укрепване 

на техните технически, когнитивни, 

социални, граждански и творчески 

умения, засилвайки ключовото 

разбиране за медиите, информирано и 

активно взаимодействие с медиите, 

създаване на медийни произведения и 

други форми на активно участие на 

гражданите, главно фокусирайки се 

върху нискоквалифицираните хора и 

хората в риск от социално 

маргинализиране; 

Or. en 

 

Изменение  135 

Йоргос Граматикакис, Мери Хънибол 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. припомня, че европейските 

културни пазари по естеството си са 

разнородни поради европейското 

културно и езиково многообразие; 

отбелязва, че това многообразие 

следва да се разглежда по-скоро като 

полза за цифровия единен пазар, 

отколкото като препятствие; 

Or. en 

 



 

PE567.724v03-00 74/98 AM\1075401BG.doc 

BG 

Изменение  136 

Мишел Раймон, Хелга Трюпел 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. приветства амбицията на 

Европейската комисия да подобри 

трансграничния достъп до цифрово 

съдържание чрез улесняване на 

уреждането на правата и създаване 

на повече правна сигурност; 

Or. en 

 

Изменение  137 

Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. настоятелно призовава 

държавите членки спешно да 

преодолеят липсата на основни 

цифрови умения чрез подобряване на 

признаването на цифровите умения и 

квалификации и за повишаване на 

нивото на професионализма в 

областта на ИКТ в Европа; 

Or. en 

 

Изменение  138 

Сабине Ферхайен, Ева Паунова, Марк Жуло, Богдан Брунон Вента 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. отбелязва, че включването в 
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учебните програми на преподаването 

на умения в областта на цифровите 

технологии би било от голяма полза, 

и в тази връзка подчертава 

необходимостта от непрекъснато 

продължаващо обучение на 

преподавателите; 

Or. de 

 

Изменение  139 

Силвия Коста, Луиджи Моргано, Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 4а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4а. призовава Европейската комисия, 

като вземе предвид резултатите от 

текущите консултации, да уточни 

обхвата на т.нар. практики на 

„неоснователно блокиране на 

географски принцип“, за да се избегне 

генерирането на ползи за големите 

платформи за разпространение в 

ущърб на културното многообразие в 

сектора вследствие на пълното 

премахване на определено 

съдържание; 

Or. it 

 

Изменение  140 

Богдан Брунон Вента, Марк Жуло, Сабине Ферхайен 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. счита, че когато държавите 

членки въвеждат списъка с основни 

събития, включително спортни и 

развлекателни събития от общ 
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интерес, следва да бъде 

задължително да уведомяват 

Европейската комисия; включените в 

списъка събития следва да са 

достъпни и в съответствие с 

преобладаващите стандарти за 

качество; 

Or. en 

 

Изменение  141 

Марк Жуло, Елизабет Морен-Шартие, Жан-Мари Кавада, Сабине Ферхайен, Ева 

Паунова, Филип Жювен, Милан Звер, Богдан Анджей Здройевски, Андреа Бочкор 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. насърчава Комисията и 

държавите членки да поставят 

основата за взаимно признаване на 

цифровите умения, развивани от 

европейските граждани, посредством 

образователната система или чрез 

програми за обучение; 

Or. en 

 

Изменение  142 

Михаела Шойдрова 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. счита, че стратегията за 

цифровия единен пазар на ЕС следва 

да подчертава важната роля на 

публичните излъчващи оператори и 

да взема под внимание факта, че 

техните режими изискват 

съдържанието да бъде безплатно 

достъпно за населението на 
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държавата членка, тъй като те са 

субсидирани от него; въпреки това, за 

да стане съдържанието на 

публичните излъчващи оператори 

безплатно за потребителите в други 

държави членки, следва да бъдат 

изготвени подходящи схеми, така че 

потребителите да бъдат обслужвани 

по възможно най-добрия начин, а 

излъчващите оператори да бъдат 

подходящо компенсирани; 

Or. en 

 

Изменение  143 

Хена Виркунен, Филип Жювен 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. насърчава държавите членки да 

предоставят на хората цифровите 

умения, които им позволяват да се 

възползват изцяло от новите цифрови 

технологии; 

Or. en 

 

Изменение  144 

Филип Жювен, Марк Жуло, Сабине Ферхайен, Жан-Мари Кавада 

 

Проектостановище 

Параграф 4а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4а. призовава Комисията да насърчава 

преносимостта на съдържание и 

оперативната съвместимост, при 

зачитане на икономическите модели, 

които се основават на 

териториалния характер на правата 

в Европа, по-специално по отношение 
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на финансирането на производството 

на аудиовизуално съдържание; 

териториалността е в основата на 

икономиката в сектора на 

авторското право и поради това не 

следва да се поставя под въпрос, по-

специално чрез общоевропейска 

лицензионна система; 

Or. fr 

 

Изменение  145 

Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Андрю Луър, Вики Форд 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. отбелязва, че законодателството 

в областта на авторското право е от 

съществено значение за спомагане на 

творческите и културните 

индустрии на Европа да се 

конкурират на световно равнище и че 

икономическата полза от 

авторското право е толкова 

ефективна, колкото и средствата за 

неговото упражняване; подчертава, 

че следователно от основно значение 

за инвестициите в иновации и 

създаването на работни места е 

наличието на ефективна и 

балансирана система за гражданско 

правоприлагане за борба с нарушения 

на авторското право; 

Or. en 

 

Изменение  146 

Перванш Берес, Силви Гийом 

 

Проектостановище 

Параграф 4а (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 4а. приканва Комисията, съгласно 

поетите ангажименти и във 

възможно най-кратък срок, да внесе 

предложение за намаляване на 

ставките на ДДС за пресата, 

цифровите издания, книгите и 

публикациите в интернет; 

Or. fr 

Изменение  147 

Петра Камереверт, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. призовава Комисията и 

държавите членки, с оглед на по-

добрия достъп до информация и 

културни продукти, да одобрят 

приемането на по-ниска ставка на 

ДДС върху електронните книги, 

електронните вестници и други 

електронни информационни медии; 

Or. de 

 

Изменение  148 

Мартина Михелс, Курцио Малтезе 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. подчертава, че всеобхватното 

гарантиране на неутралността на 

мрежите е основен елемент от една 

социално справедлива стратегия за 

единния цифров пазар и че 

следователно то не трябва да бъде 
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частично отхвърляно в полза на 

краткосрочната цел за премахване на 

таксите за роуминг; 

Or. de 

 

Изменение  149 

Мишел Раймон, Хелга Трюпел 

 

Проектостановище 

Параграф 4б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. подчертава, че една 

хармонизирана рамка за 

изключенията и ограниченията е 

ключов аспект за подобряване на 

правната сигурност, за преодоляване 

на разпокъсаността на пазара, за 

насърчаване на трансграничния 

достъп до знания и култура и за 

даване на възможност за равен 

достъп до културното многообразие; 

Or. en 

 

Изменение  150 

Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 4б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. подчертава необходимостта от 

разглеждане на проблемните граници 

между правото на възпроизвеждане и 

правото на публично представяне на 

произведения, както и 

необходимостта от разясняване на 

понятието „съобщаване на 

публиката“ във връзка с най-новата 

съдебна практика на Съда на 

Европейския съюз; подчертава 
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необходимостта от общо 

определение за „обществено 

достояние“, за да се гарантира 

широко разпространение на културно 

съдържание в целия ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  151 

Сабине Ферхайен, Ева Паунова, Богдан Брунон Вента, Марк Жуло 

 

Проектостановище 

Параграф 4б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. отбелязва, че при преподаването 

на умения в областта на цифровите 

технологии следва да се обърне 

специално внимание на „уязвимите 

лица“1a и призовава за засилено и 

непрекъснато насърчаване на 

проекти, насочени към преподаването 

на умения в областта на цифровите 

технологии именно на тези лица; 

 __________________ 

 1a Определение в съответствие с 

програмата от Тунис и Женевската 

декларация относно принципите, 

изготвени на Световната среща на 

високо равнище по въпросите на 

информационното общество. 

Or. de 

 

Изменение  152 

Силвия Коста, Луиджи Моргано, Петра Камереверт, Ренато Сору 

 

Проектостановище 

Параграф 4б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. счита, че е необходимо Комисията 
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да възприеме двупосочен подход към 

въпроса за уменията и цифровата 

грамотност, като инвестира в 

програми за цифрово обучение (като 

се започне от обучението на 

учителите) и в цифрова 

инфраструктура, която да обслужва 

образователната сфера, включително 

чрез интегриране на цифрово 

съдържание и методи в 

съществуващите учебни програми; 

Or. it 

Изменение  153 

Марк Жуло, Елизабет Морен-Шартие, Жан-Мари Кавада, Сабине Ферхайен, Ева 

Паунова, Филип Жювен, Милан Звер, Богдан Анджей Здройевски, Андреа Бочкор 

 

Проектостановище 

Параграф 4б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. призовава Комисията и 

държавите членки да създадат 

европейски сертификат или система 

за оценяване, за да въведат обща 

оценка за цифровите умения, 

развивани от европейските граждани, 

по примера на европейската обща 

референтна рамка за езиково обучение 

и преподаване; 

Or. en 

 

Изменение  154 

Хена Виркунен, Филип Жювен 

 

Проектостановище 

Параграф 4б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. насърчава държавите членки да 

засилят образованието в областта на 

ИКТ чрез насърчаване на 
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специализирано обучение за учители и 

гарантиране на наличието на 

подходящи устройства и подходящи и 

ориентирани към бъдещето учебни 

материали в училище; 

Or. en 

 

Изменение  155 

Ангел Джамбазки, Даниел Далтон, Вики Форд, Ема Маккларкин, Андрю Луър 

 

Проектостановище 

Параграф 4б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. препоръчва непрекъснат фокус 

върху подобряване на защитата на 

децата онлайн посредством 

прозрачни мерки за саморегулиране в 

съответствие със съществуващото 

национално законодателство и 

законодателството на ЕС, когато е 

подходящо, като например гъвкав 

родителски контрол въз основа на 

информираното съгласие на 

родителите и чрез сътрудничество 

между заинтересованите страни, 

включително регулаторните органи, 

индустрията, благотворителните 

организации и други подходящи 

субекти, включително чрез прилагане 

на пропорционални политики за 

„уведомление и изтегляне от 

интернет“ в съответствие с 

Директива 2011/92/ЕС относно 

борбата със сексуалното насилие и 

със сексуалната експлоатация на 

деца, както и с детската 

порнография; 

Or. en 

 

Изменение  156 

Петра Камереверт, Евелин Гебхарт 
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Проектостановище 

Параграф 4б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. призовава Комисията и 

държавите членки да признаят 

значението на медийното 

образование, като подобрят – в 

съответствие с конкретните 

потребности – техническото 

оборудване най-вече в детските 

градини, предучилищните заведения, 

училищата и висшите учебни 

заведения, като гарантират 

безпрепятствен и съобразен с 

възрастта достъп до новите 

технологии и като инвестират 

достатъчно средства за обезпечаване 

на дейността на преподавателите и 

разпространителите на информация 

във връзка с обучението по медийна 

грамотност; 

Or. de 

 

Изменение  157 

Мартина Михелс, Курцио Малтезе 

 

Проектостановище 

Параграф 4б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. подкрепя, от гледна точка на 

културната политика, целта на 

Комисията за ускорено разгръщане на 

широколентовия достъп, по-

специално в селските райони, и 

призовава за насърчаване на 

инсталирането на безжични локални 

мрежи (WLAN) в големите и малките 

общини, тъй като тази ориентация 

към изграждане на инфраструктура 

представлява неизменна основа за 

бъдещото функциониране на 
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социалната и културната 

интеграция, на модерните 

образователни и информационни 

процеси, както и на туризма и 

регионалната култура; 

Or. de 

 

Изменение  158 

Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 4в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4в. подчертава, че препращането от 

един източник към друг е един от 

фундаменталните градивни елементи 

на интернет; призовава 

законодателите на ЕС да изяснят, че 

като техническо средство 

свързването може да бъде използвано 

както за нямащи, така и за имащи 

отношение към авторското право 

дейности, изискващи разрешението 

на носителите на правата; 

следователно изграждането на 

стопански модели въз основа на 

масовото свързване с незаконно 

съдържание следва да се разглежда 

като нарушаване на авторските 

права; 

Or. en 

 

Изменение  159 

Мишел Раймон, Хелга Трюпел 

 

Проектостановище 

Параграф 4в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4в. припомня, че трябва да се 
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поддържа справедлив баланс между 

правата и интересите на различните 

категории притежатели и 

ползватели на закриляни с авторско 

право обекти; 

Or. en 

 

Изменение  160 

Марк Жуло, Елизабет Морен-Шартие, Жан-Мари Кавада, Сабине Ферхайен, Ева 

Паунова, Филип Жювен, Богдан Анджей Здройевски, Андреа Бочкор 

 

Проектостановище 

Параграф 4в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4в. подчертава значението на 

подходящото обучение на учители в 

областта на цифровите умения 

относно начина за ефективно 

преподаване на тези умения на 

учениците и относно начина, по 

който тези умения могат да се 

използват за подпомагане на учебния 

процес като цяло; 

Or. en 

 

Изменение  161 

Петра Камереверт, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 4в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4в. призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират 

предоставянето на услуги за всички 

възрасти, чрез които да се осигурява 

обучение за адекватно и 

самостоятелно третиране на 

информационните потоци; 
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Or. de 

 

Изменение  162 

Мартина Михелс 

 

Проектостановище 

Параграф 4в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4в. приветства намерението на 

Комисията да забрани блокирането 

на географски принцип, както и 

ограниченията по отношение на 

преносимостта;  

Or. de 

 

Изменение  163 

Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 4г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4г. настоява за установяване на 

задължителни ограничения и 

изключения, предвидени в 

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 под внимание 

свободата на словото и 

информацията, свободата на 

изкуствата и науките, религиозното 

и езиковото многообразие; 

Or. en 
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Изменение  164 

Мишел Раймон 

 

Проектостановище 

Параграф 4г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4г. отбелязва, че действащите 

практики в индустрията не допускат 

трансграничен достъп до 

произведения, особено в аудио-

визуалния сектор, като по този начин 

се дискриминират културни 

малцинства и е възможно да възникне 

противоречие със свободното 

движение на услуги; 

Or. en 

 

Изменение  165 

Марк Жуло, Жан-Мари Кавада, Богдан Брунон Вента, Сабине Ферхайен, Елизабет 

Морен-Шартие, Филип Жювен, Милан Звер, Богдан Анджей Здройевски, Андреа 

Бочкор, Констанс Льо Грип 

 

Проектостановище 

Параграф 4г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4г. подчертава значението на 

засилването на преносимостта в 

рамките на Европейския съюз на 

онлайн услуги за законно придобито и 

законно предоставяно съдържание 

при пълното зачитане на авторските 

права и интересите на носителите 

на права; 

Or. en 

 

Изменение  166 

Петра Камереверт 
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Проектостановище 

Параграф 4г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4г. подчертава, че способността за 

независимо и критично използване на 

медиите е задача на обучението през 

целия живот, която включва 

различни поколения и която с 

развитието на медиите се променя 

непрекъснато, като понастоящем 

представлява ключово умение; 

Or. de 

 

Изменение  167 

Мартина Михелс 

 

Проектостановище 

Параграф 4г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4г. счита, че съществува 

необходимост от насърчаване на 

открит дебат между 

предприятията, обществените 

институции и потребителите, 

който ще даде обяснение с обвързващ 

характер на това какво представлява 

„неоснователното“ блокиране на 

географски принцип; 

Or. de 

 

Изменение  168 

Мишел Раймон 

 

Проектостановище 

Параграф 4д (нов) 

 

Проектостановище Изменение 
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 4д. приветства инициативата на 

Комисията да проведе обществена 

консултация относно 

Директива 93/83/ЕИО на Съвета 

относно спътниковото излъчване и 

кабелното препредаване и да проучи 

възможността за разширяване на 

обхвата на Директивата с включване 

на онлайн комуникацията на аудио-

визуални произведения чрез 

стрийминг и видео по заявка, което 

значително би повишило 

способността на обществените 

услуги за радио- и телевизионно 

разпръскване да изпълняват своята 

мисия от обществен интерес в ерата 

на цифровите технологии и би 

допринесло за изграждането на 

цифровия единен пазар; 

Or. en 

 

Изменение  169 

Марк Жуло, Жан-Мари Кавада, Богдан Брунон Вента, Сабине Ферхайен, Елизабет 

Морен-Шартие, Филип Жювен, Милан Звер, Богдан Анджей Здройевски, 

Констанс Льо Грип 

 

Проектостановище 

Параграф 4д (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4д. подчертава, че трансграничният 

достъп до законно предоставеното 

аудиовизуално съдържание не следва 

да възпрепятства процеса на 

финансирането му, а впоследствие и 

европейското културно многообразие; 

Or. en 

 

Изменение  170 

Петра Камереверт 
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Проектостановище 

Параграф 4д (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4д. призовава Комисията да 

инвестира засилено в създаването на 

европейски мрежи за обучение по 

медийна грамотност, като по този 

начин може да се насърчи обменът на 

най-добри практики и да се гарантира 

публичност в цяла Европа за добри 

национални, регионални или местни 

инициативи; 

Or. de 

 

Изменение  171 

Мартина Михелс 

 

Проектостановище 

Параграф 4д (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4д. подкрепя, по-специално от гледна 

точка но културния сектор, усилията 

на Комисията за премахване на 

ограниченията по отношение на 

преносимостта отвъд националните 

граници, при условие че правата са 

предварително придобити; 

Or. de 

Изменение  172 

Петра Камереверт 

 

Проектостановище 

Параграф 4е (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4е. призовава Комисията и 

държавите членки да разширят 

обхвата на проучванията във връзка с 
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въздействието на цифровите медии 

върху интелектуалните способности, 

както и във връзка с ефективните 

методи за самоконтрол и успеха на 

основаното на игри цифрово обучение; 

Or. de 

 

Изменение  173 

Мишел Раймон, Хелга Трюпел 

 

Проектостановище 

Параграф 4e (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4е. подчертава, че приспособяването 

на системите на образование и 

обучение е от съществено значение за 

удовлетворяване на увеличаващото се 

търсене на специалисти с умения, 

свързани с цифровите технологии в 

ЕС, и насърчава държавите членки да 

интегрират придобиването на 

цифрови умения в своите съответни 

учебни програми; 

Or. en 

 

Изменение  174 

Марк Жуло, Жан-Мари Кавада, Богдан Брунон Вента, Сабине Ферхайен, Елизабет 

Морен-Шартие, Филип Жювен, Милан Звер, Богдан Анджей Здройевски, 

Констанс Льо Грип 

 

Проектостановище 

Параграф 4e (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4е. подчертава, че законното 

аудиовизуално онлайн предлагане 

следва да бъде допълнително развито, 

за да подобри достъпността до 

широко и разнообразно съдържание за 

потребителите с възможности за 
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различни езици и за субтитри; 

Or. en 

 

Изменение  175 

Мартина Михелс 

 

Проектостановище 

Параграф 4е (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4е. подчертава, че най-важната 

културна основа за европейския 

единен цифров пазар е живото и все 

по-голямо езиково многообразие. 

Подпомагането посредством цифрови 

технологии на уникалното в световен 

мащаб европейско езиково 

многообразие, повишаването на 

неговата достъпност, както и 

гарантирането му с оглед на 

насърчаването на умения ще бъде 

основна предпоставка за устойчивото 

обществено развитие на единния 

цифров пазар. Поради това в рамките 

на евентуална стратегия за единния 

цифров пазар трябва да бъдат 

предприети засилени действия на 

най-малко две равнища, с цел 

преодоляване на аналоговото и 

цифровото „езиково блокиране“; 

Or. de 

 

Изменение  176 

Мишел Раймон, Хелга Трюпел 

 

Проектостановище 

Параграф 4ж (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4ж. подчертава, че за да се постигне 

истински цифров пазар в Европа, са 
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необходими допълнителни усилия в 

областта на подобряването на 

медийната грамотност сред 

гражданите, и призовава Комисията 

и държавите членки да насърчат 

медийната грамотност за всички 

граждани на ЕС, по-специално децата 

и непълнолетните, посредством 

инициативи и координирани 

действия; 

Or. en 

 

Изменение  177 

Марк Жуло, Жан-Мари Кавада, Сабине Ферхайен, Елизабет Морен-Шартие, 

Филип Жювен, Богдан Анджей Здройевски 

 

Проектостановище 

Параграф 4ж (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4ж. призовава държавите членки да 

оптимизират медийната хронология, 

за да засилят наличието на 

аудиовизуално съдържание за 

потребителите, като същевременно 

запазят устойчив първи и втори 

прозорец за разпространение; 

Or. en 

Изменение  178 

Мартина Михелс 

 

Проектостановище 

Параграф 4ж (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4ж. поради това предлага по-

всеобхватно насърчаване на 

научноизследователската и развойна 

дейност в областта на многоезичния 

преводачески софтуер, който 

обединява статистически 
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технологии, технологии, основани на 

ученето, и свързани с машинния език 

технологии; 

Or. de 

 

Изменение  179 

Мартина Михелс 

 

Проектостановище 

Параграф 4з (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4з. 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 реалното 

гарантиране и продуктивното 

използване на европейското езиково 

многообразие да бъде интегрирана с 

по-бързи темпове в образованието, 

при създаването на филми, в 

културното наследство, 

научноизследователската дейност и 

публичните органи, както и в 

професионалната и 

предприемаческата сфера; 

Or. de 

 

Изменение  180 

Мартина Михелс 

 

Проектостановище 

Параграф 4и (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4и. приветства съображенията на 

Комисията за създаване на модерни 

архиви за знания чрез сертифицирани 

и сигурни от гледна точка на 
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защитата на данните технологии в 

облак, както и чрез технологии за 

извличане на текстове и данни за 

публичния сектор. Тяхното 

използване в образователните 

институции, обществените 

библиотеки и архивите изисква 

специални усилия за продължаващо 

обучение в професии, свързани с 

библиотечното дело, архивирането и 

документирането, както и 

съответна многоезична достъпност 

за ползвателите; 

Or. de 

 

Изменение  181 

Мартина Михелс 

 

Проектостановище 

Параграф 4й (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4й. предлага усилията за повече 

медийна грамотност да бъдат 

допълвани непрекъснато чрез 

обучение по обща интернет 

грамотност, която да включва знания 

относно достъпността, сигурността 

и гарантирането на източниците, 

защитата на данните, развитието 

на авторското право и 

гарантирането на правата по 

отношение на създаването на 

собствено съдържание; 

Or. de 

 

Изменение  182 

Мартина Михелс 

 

Проектостановище 

Параграф 4к (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 4к. 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 

публичния сектор относно 

използването на свързани иновации. 

Чрез по-голямото използване на 

свободен софтуер биха могли да се 

повишат уменията на ползвателите 

в областта на цифровите 

технологии, най-вече в рамките на 

образователните институции; 

Or. de 

 

Изменение  183 

Мартина Михелс 

 

Проектостановище 

Параграф 4л (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4л. предлага цифровите форми на 

съвместни проекти и комуникация, 

при използване и доразработване на 

лицензите „Криейтив Комънс“, да 

бъдат преподавани и прилагани в 

сферата на образованието, 

обучението и преквалификацията, 

както и в обществените 

научноизследователски институти, и 

да бъдат насърчавани при 

процедурите за възлагане на 

обществени поръчки, отвъд 

държавните и езиковите граници на 

страните. 
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Or. de 

 


