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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. отбелязва значението на европейското културно многообразие, което създава по-

скоро възможности, а не пречки за единния пазар, и подчертава, че европейските 

културни и творчески индустрии са двигател на икономическия растеж и 

създаването на работни места в ЕС, тъй като те осигуряват работа на повече от 7 

милиона души и генерират повече от 4,2% от БВП на ЕС; подчертава, че културните 

и творческите индустрии продължиха да създават работни места по време на 

икономическата криза от 2008 – 2012 г. и че те изпълняват важна роля за 

стимулиране на конкурентоспособността на Съюза; подчертава факта, че бяха 

създадени нови бизнес модели и иновативни услуги в онлайн пространството; 

2. подчертава, че културното и творческото онлайн съдържание е ключов фактор за 

развитието на информационното общество, информационните технологии и 

инвестициите в цифрова инфраструктура и цифрови услуги, които стимулират по 

този начин иновациите, растежа и творчеството; 

3. подчертава, че авторското право и сродните му права представляват правната рамка 

за европейските културни и творчески индустрии и формират основата за тяхната 

способност да генерират икономическа активност, конкурентоспособност, заетост, 

творчество и иновации; подчертава, че производителността на сектора продължава 

да расте, и подчертава, че настоящата фрагментирана и остаряла система 

обременява пълното развитие и функциониране на европейския цифров единен 

пазар; 

4. приветства изразения дълбок интерес, както и приноса на гражданите на ЕС към 

обществената консултация, проведена от Комисията във връзка с прегледа на 

правилата на ЕС в областта на авторското право; 

5. подчертава, че авторското право и сродните му права следва да представляват 

балансирана правна рамка за европейските културни и творчески индустрии с оглед 

на генерирането на икономическа активност и заетост; при все това подчертава, че 

настоящата фрагментирана и остаряла система за облагане с такси създава големи 

проблеми за развитието на европейския цифров единен пазар и че съответно тя е 

заплаха за растежа и икономическото развитие; 

6. подчертава, че авторското право и сродните му права представляват правната рамка 

за европейския сектор на културните и творческите индустрии и формират основата 

за неговата способност да генерира икономическа активност и заетост; подчертава, 

че въпреки че производителността на сектора на културните и творческите 

индустрии продължава да расте, доходите на носителите на права в сектора 

намаляват; 

7. подчертава, че авторското право и сродните му права представляват правната рамка 
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за европейските културни и творчески индустрии, както и за сектора на 

образованието и научните изследвания и за сектора, който е облагодетелстван от 

изключенията и ограниченията във връзка с тези права, и формират тяхната основа 

за икономическа активност и заетост; 

8. подчертава, че авторското право и сродните му права са правата, върху които са 

изградени всички творчески индустрии и съответната верига за създаване на 

стойност; призовава следователно Комисията да подкрепи и защити правата на 

творците върху интелектуална собственост, за да могат творческите индустрии в 

Европа да процъфтяват; 

9. приветства ангажимента на Комисията да развие допълнително програмата на ЕС в 

областта на цифровите технологии, включително целта да се модернизират 

правилата в областта на авторското право; признава необходимостта от извършване 

на преглед на Директива 2001/29/ЕО с цел да се гарантира подходящо 

възнаграждение за авторите, изпълнителите и други носители на авторско право, 

подходяща защита на тези права, както и справедлив баланс в европейската 

културна икономика между всички участващи страни (МСП, потребители, 

ползватели, творци и носители на права) в една цифрова епоха, която включва 

променяща се и постоянно развиваща се технологична среда и която предизвиква 

промени в поведението на ползвателите, наред с възможностите и 

предизвикателствата; счита, че такъв преглед следва да предостави необходимата 

правна яснота, стабилност и сигурност, както и гъвкавостта, необходима за 

поощряване на инвестициите и растежа в сектора на творчеството и културата, като 

същевременно отстрани правната несигурност и непоследователност, които оказват 

неблагоприятно въздействие върху функционирането на цифровия единен пазар; 

отправя също така искане за поемане на решителен ангажимент относно принципа 

за извършване на нов преглед във възможно най-кратки срокове на Директива 

2000/31/ЕО относно електронната търговия в интерес на последователността; счита, 

че една от основните цели на този преглед следва да бъде да се модернизира 

авторското право с цел да се улесни трансграничният достъп до услуги и 

съдържание, като същевременно се запази висока степен на закрила на правата 

върху интелектуална собственост и се благоприятства развитието и културното 

многообразие; 

10. подчертава, че модернизирането на съществуващите правила в областта на 

авторското право е неделима част от цифровата икономика; 

11. подчертава, че иновациите в творчеството и технологичният напредък могат да 

окажат значително въздействие върху живота на хората, като предоставят 

възможност на различни групи да комуникират творчески и да работят в 

сътрудничество, като по този начин подобрят съществуващите умения на творците 

и създадат добавена стойност; счита, че това допринася за стимулиране на 

конкурентоспособността, заетостта и иновациите в цяла Европа; 

12. признава, че търговските дейности, нарушаващи авторското право, представляват 

сериозна заплаха за функционирането на цифровия единен пазар и за развитието на 

законното предлагане на разнообразно културно и творческо съдържание в онлайн 
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среда; 

13. призовава Комисията да извърши оценка на различните механизми за копиране за 

лично ползване в Европа, като вземе предвид ефективността и прозрачността на 

таксите и промените в копирането за лично ползване; счита, че Комисията следва да 

разгледа разликите между механизмите за копиране за лично ползване с цел да 

гарантира свободното движение на стоки и услуги във вътрешния пазар и 

справедливото възнаграждение за творческото и културното съдържание и да 

улесни развитието на нови и иновативни бизнес модели; 

14. подчертава, че една реформа на достиженията на правото на ЕС в областта на 

авторското право следва да продължи да укрепва културните и творческите 

индустрии на Европа, като повиши правната сигурност в сферата на цифровите 

технологии за всички участващи страни, включително носителите на права, 

предприятията и ползвателите, и като създаде стимули за иновативни схеми на 

онлайн лицензиране и нови търговски модели за онлайн разпространение на 

съдържание, позволявайки по този начин на сектора да се възползва от цифровата 

революция, като същевременно гарантира балансирана верига за създаване на 

стойност; 

15. припомня, че изключенията и ограниченията в областта на авторското право са 

ключов аспект на системата на авторското право и че за икономическия растеж, 

иновациите и създаването на работни места в ЕС оказват съществен принос 

институции, които разчитат на наличието на такива изключения и ограничения на 

авторското право; призовава Комисията да предложи хармонизирана рамка за 

изключения и ограничения, за да се предприемат действия във връзка с 

разпокъсания пазар, да се подобри правната сигурност и да се насърчи 

трансграничният достъп до съдържание с авторски права, да се даде възможност за 

равен достъп до културното многообразие навсякъде в ЕС и да се отговори на 

очакванията на потребителите; припомня, че когато държавите членки предвиждат 

изключения и ограничения, те следва да гарантират, че изключенията или 

ограниченията не са в разрез с нормалното използване на произведението или 

закриляния обект и не засягат неоправдано законните интереси на носителя на 

права; призовава за повторно оценяване на изключенията за научноизследователски 

и образователни цели, което следва да обхваща образователни и 

научноизследователски дейности, свързани с учебни заведения и институции, 

признати от националните органи или законодателство или попадащи в обхвата на 

образователна или научноизследователска програма; настоятелно призовава 

Комисията да намери начини, чрез които обществените и научноизследователските 

библиотеки да заемат книги на обществеността в цифров формат, независимо от 

мястото на достъп и при гарантиране на справедливо възнаграждение на носителите 

на права; 

16. призовава за приемането на задължително изключение, което да позволява 

на обществените и научноизследователските библиотеки да заемат книги за 

лично ползване на обществеността в цифров формат, независимо от 

мястото на достъп; 
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17. отчита, че ако Директива 2001/29/ЕО бъде адаптирана по подходящ начин към 

цифровата епоха, това може да генерира предприемаческа активност и нови бизнес 

модели, като по този начин се стимулират иновациите и заетостта; 

18. призовава Комисията да проучи възможността за значително намаляване на 

продължителността на хармонизирания срок за закрила на авторското право в 

рамките на една съвременна програма за търговска политика; 

19. подчертава значението на свободата на договаряне за всички носители на права, 

които следва да могат свободно да упражняват своите права; счита, че е необходимо 

да се създаде правна рамка, която да се основава на фактите, като взема под 

внимание опита на всички съответни заинтересовани лица и същевременно укрепва 

преговорната и договорната позиция на всички творци по отношение на други 

носители на права и посредници; 

20. предлага да се преразгледа отговорността на доставчиците на услуги и на 

посредниците, за да се изяснят правният им статут и правната отговорност по 

отношение на авторските права, да се гарантира, че се извършва надлежна проверка 

през цялото време на творческия процес и по цялата верига на доставки, и да се 

обезпечи справедливо възнаграждение за творците и носителите на права в рамките 

на Съюза; 

21. счита за необходимо, в рамките на една цялостна реформа в областта на авторското 

право, да се въведат и мерки, способни да увеличат предлагането и трансграничната 

достъпност на цифрово съдържание, като например нови правила за защита на 

потребителите, развитие на електронната търговия, сближаване на ставките на ДДС 

и разширяване на цифровите мрежи; 

22. счита, че е необходимо да се предостави ясна актуализирана рамка за културните 

институции, която да предоставя възможност на библиотеките да заемат книги по 

електронен път, както и възможност на библиотеките, архивите и музеите да 

предоставят онлайн защитени произведения, които вече не са в търговско 

обращение; 

23. счита, че гражданите следва да имат възможност да купуват и да получават достъп 

до онлайн съдържание от друга държава членка, и счита, че практиката за 

ограничаване на достъпа до онлайн съдържание въз основа на местоположението на 

потребителите възпрепятства развитието на цифровия единен пазар; приветства 

многотериториалното лицензиране на права съгласно Директива 2014/26/ЕС като 

пример и начин за преодоляване на фрагментацията на вътрешния пазар; насърчава 

разработването на балансирани, гъвкави и пазарно ориентирани решения, които да 

спомогнат за преодоляване на съществуващите пречки пред трансграничния достъп 

и наличността на продукти и услуги при зачитане на културното многообразие, 

включително разработването на механизми за засилване на трансграничната 

преносимост в ЕС на съдържание, което е законно придобито и предоставено; 

24. счита, че практиката за ограничаване на достъпа до онлайн съдържание въз основа 

на местоположението на потребителите, които преди това са заплатили за услугата 

за достъп до това съдържание, е вредна за функционирането на мрежите и 
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възпрепятства развитието на цифровия единен пазар; 

25. посочва, че бързите темпове на технологично развитие и смяната на бизнес модели 

в цифровия пазар изискват технологично неутрална правна и законодателна рамка 

за авторското право; подчертава, че закрилата на авторското право и на сродните му 

права трябва да се зачита както онлайн, така и офлайн, но също така отбелязва, че 

цифровата среда не е същата като аналоговата среда, и подчертава, че е необходимо 

да се разгледа внимателно списъкът на изключенията и ограниченията и да се 

проучи дали са необходими допълнителни или алтернативни форми на закрила на 

авторското право с цел справяне с този въпрос и допринасяне за икономическия 

растеж, конкурентоспособността и пълното развитие на цифровия единен пазар; 

26. отбелязва значението на териториалните лицензи в ЕС, по-специално по отношение 

на аудио-визуалната и филмовата продукция, която се основава предимно на 

системите на разпространителите за предварително закупуване или предварително 

финансиране; 

27. подчертава, че цифровите такси следва да станат по-прозрачни и оптимизирани, за 

да се защитят правата на носителите на права и на потребителите, като се вземе 

също така предвид Директива 2014/26/EС на Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и 

сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални 

произведения за използване онлайн на вътрешния пазар; 

28. призовава Комисията да проучи и предложи решения за автоматични техники за 

анализ на текст и данни („извличане на текст и данни“) за научноизследователски 

цели, особено за нетърговски цели, при условие че е получено разрешението за 

четене на произведението и като се вземат предвид възможности, като например 

модела за лицензиране, който вече е разработен в някои държави членки и има за 

цел да даде възможност на изследователите да поддържат конкурентното 

предимство на Европа в глобален мащаб; 

29. подчертава, че е необходимо да се насърчава по-голяма оперативна съвместимост, в 

частност за софтуер и терминали, тъй като липсата на оперативна съвместимост 

възпрепятства иновациите, намалява конкуренцията и е във вреда на потребителя; 

счита, че липсата на оперативна съвместимост води до господстващо положение на 

пазара на един конкретен продукт или услуга, което от своя страна възпрепятства 

конкуренцията и ограничава избора на потребителите в ЕС; 

30. признава, че широкото разпространение на интернет покритието е дало тласък на 

развитието на нови форми на използване на произведенията, и призовава за 

подходящи решения за обезщетяване на носителите на права в цифровата среда, 

което също така гарантира достъпа на гражданите до културни блага и знания; 

31. призовава, в рамките на пълно зачитане на принципа на субсидиарност, Комисията 

да проучи дали мерките за осигуряване на справедливо обезщетение на носителите 

на права по отношение на възпроизвеждане, извършвано от физическо лице за 

лично ползване, като например таксите за възпроизвеждане за лично ползване, са 

актуални и ефективни решения; 
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32. насърчава библиотеките и архивите да сключат доброволни споразумения с 

носителите на права, което би им позволило да изпълняват обществената си мисия в 

цифровото общество, като същевременно зачитат правата на носителите на права; 

33. подчертава, че всяка законодателна промяна в тази област следва да гарантира 

достъпа всички хора, и по-специално на хората с увреждания, до продуктите и 

услугите, защитени от авторското право и сродните му права, и следва съответно да 

гарантира адаптиране към цифровата среда; отчита, че невъзможността на 

потребителите с увреждания за закупуване на съдържание в подходящ формат може 

да създаде пречка пред търговията за предприятията, както и да намали 

предлагането на културна продукция и съдържание във всички държави членки; 

настоятелно призовава ЕС да ратифицира Маракешкия договор за улесняване на 

достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с 

други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, с който в 

полза на лица с увреждане се изисква приемането на задължително изключение за 

нетърговска употреба, която е пряко свързана с увреждането, и до степента, в която 

конкретното увреждане го изисква; 

34. счита, че защитата на авторското право е толкова ефективна, колкото са мерките по 

прилагане, въведени за неговата защита, и че за да се гарантира, че секторът на 

културните и творческите индустрии в Европа може да процъфтява и да защитава 

иновациите, тази защита трябва да бъде силна; 

35. настоятелно призовава Комисията при извършването на прегледа на правилата в 

областта на авторските права да вземе предвид бързо нарастващото използване на 

творчески произведения със създадено от потребители съдържание и на платформи 

на социални медии в интернет и да подобри информацията за потребителите 

относно задълженията на всеки, който съзнателно предоставя електронни препратки 

към неразрешено съдържание или препратки, които заобикалят платения достъп до 

информация; счита, че всяко ново предложение следва да има за цел намиране на 

начин за защита на правата върху интелектуалната собственост и крайните 

ползватели, като същевременно стимулира динамичен интернет, в който 

технологиите и достъпът до интернет могат да продължат да дават възможност на 

отделните лица да бъдат иновативни и креативни; счита, че в освен това Комисията 

би могла да предложи правно определение на творби, които са „обществено 

достояние“, и да гарантира, че тези творби са защитени срещу частно присвояване 

чрез цифровизация или чрез други средства; 

36. отбелязва със загриженост, че стойността, която генерира в цифровата икономика 

експлоатацията на защитените с авторско право произведения, не се споделя 

справедливо с носителите на права, inter alia поради режима на данъчно облагане на 

доставчиците на услуги; призовава Комисията да проучи обхвата и въздействието 

на това прехвърляне на стойност към интернет посредниците; 

37. насърчава Комисията, с цел премахване на потенциалните пречки пред достъпа до 

пазари и пречките пред търговията, да продължи диалога и сътрудничеството със 

САЩ относно съответните законодателни рамки в областта на авторското право, в 

рамките на преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и 
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инвестиции; 

38. призовава Комисията да адаптира и уеднакви изключенията и ограниченията, 

разрешени съгласно регулаторната рамка на аналоговия свят, в контекста на новия 

сценарий, представляван от цифровата парадигма, и по-специално от технологиите, 

свързани с компютърни услуги „в облак“; 

39. счита, че следва да се положат общи усилия за борба срещу нарушенията на 

авторското право в ЕС, за да се гарантира закрилата на авторското право и 

справедливо възнаграждение; подчертава необходимостта от повишаване на 

осведомеността на потребителите за последствията от нарушаването на авторското 

право и сродните му права и настоятелно призовава за намиране на подходящо 

решение, за да се гарантира, че никой няма да се възползва от нарушения на 

авторското право; 

40. обръща вниманието на Директива 2013/37/ЕС от 26 юни 2013 г. относно повторната 

употреба на информацията в обществения сектор, която предвижда обща правна 

рамка за пазар на ЕС на притежаваните от органите на държавната власт данни 

(информация в публичния сектор) и включва също така разпоредби относно 

прозрачността и конкуренцията. 
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