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Изменение 1
Monica Frassoni

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че Европейският 
парламент нееднократно е изразявал 
становището си, че Комисията следва да 
спомогне за създаване на стабилна 
законова рамка, както в областта на 
средствата за масово осведомяване, така 
и за информационното общество като 
цяло, която да гарантира еднакво 
равнище на защита на плурализма в 
държавите-членки и да позволява на 
операторите да се възползват от 
възможностите, предоставени от 
единния пазар,

А. като има предвид, че Европейският 
парламент нееднократно е изразявал 
становището си, че Комисията следва да 
установи стабилна законова рамка, 
както в областта на средствата за масово 
осведомяване, така и за 
информационното общество като цяло, 
която да гарантира еднакво равнище на 
защита на плурализма в държавите-
членки и да позволява на операторите да 
се възползват от възможностите, 
предоставени от единния пазар,

Or. it

Изменение 2
Nicolae Vlad Popa

Проектостановище
Съображение Ва (ново)

Проектостановище Изменение

Ва. като има предвид тенденцията за 
подкрепа на специфични 
технологически решения в ущърб на 
диверсифицираното технологическо 
развитие,

Or. en

Изменение 3
Monica Frassoni

Проектостановище
Съображение Г
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Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че както 
предупреждава Европейският парламент 
от 1995 г. насам, различията между 
националните законодателства по
отношение на концентрацията на 
средствата за масово осведомяване се 
отразяват отрицателно върху 
функционирането на единния пазар,

Г. като има предвид, че както 
предупреждава Европейският парламент 
от 1995 г. насам, различията между 
националните законодателства по 
отношение на концентрацията на 
средствата за масово осведомяване се 
отразяват отрицателно върху 
функционирането на единния пазар и 
тези отрицателни последици трябва 
да се премахнат чрез директива за 
хармонизирането на националните 
разпоредби по смисъла на член 95 от 
Договора за ЕО;

Or. it

Изменение 4
Lilli Gruber

Проектостановище
Съображение Д

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че приходите от 
рекламна дейност продължават да 
бъдат основният източник на 
финансиране за средствата за масово 
осведомяване, както и че наличието 
на рекламодатели с доминиращо 
присъствие понякога води до нежелан 
натиск върху дружествата и върху
съдържанието на програмите и 
продуктите, които те предлагат на 
своята аудитория,

заличава се

Or. en
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Изменение 5
Marco Cappato

Проектостановище
Съображение Д

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че приходите от 
рекламна дейност продължават да 
бъдат основният източник на 
финансиране за средствата за масово 
осведомяване, както и че наличието 
на рекламодатели с доминиращо 
присъствие понякога води до нежелан 
натиск върху дружествата и върху 
съдържанието на програмите и 
продуктите, които те предлагат на 
своята аудитория,

Д. като има предвид, че особено в някои 
държави-членки съществуват и се 
увеличават рекламодателите с 
доминиращо присъствие и че е 
възможно те да изкривят пазара на 
реклами и да направят почти 
невъзможно навлизането в него на 
нови играчи, което също така 
представлява нарушение на закона,

Or. it

Изменение 6
Marco Cappato

Проектостановище
Съображение Е

Проектостановище Изменение

Е. като има предвид, че на практика 
публичните органи често се намесват 
при прилагане на основния принцип на 
свободно разпространяване и 
получаване на информация,

Е. като има предвид, че на практика 
публичните органи и политическите 
партии често се намесват при 
прилагане на основния принцип на 
свободно разпространяване и 
получаване на информация,

Or. it

Изменение 7
Lilli Gruber

Проектостановище
Съображение И
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Проектостановище Изменение

И. като има предвид, че докато са 
задължавани да удовлетворяват 
търсенето от страна на 
мнозинството от аудиторията, 
обществените органи за радио- и 
телевизионни услуги ще продължават 
да пренебрегват своята спомагателна 
роля, да се намесват в пазара за 
рекламна дейност и да осъществяват 
нелоялна конкуренция спрямо 
търговските телевизионни канали,

заличава се

Or. en

Изменение 8
Marco Cappato

Проектостановище
Съображение И

Проектостановище Изменение

И. като има предвид, че докато са 
задължавани да удовлетворяват 
търсенето от страна на мнозинството от 
аудиторията, обществените органи за 
радио- и телевизионни услуги ще 
продължават да пренебрегват своята 
спомагателна роля, да се намесват в 
пазара за рекламна дейност и да 
осъществяват нелоялна конкуренция 
спрямо търговските телевизионни 
канали,

И. като има предвид, че докато са 
задължавани главно да удовлетворяват 
търсенето от страна на мнозинството от 
аудиторията, обществените органи за 
радио- и телевизионни услуги ще 
продължават да пренебрегват своята 
спомагателна роля, да се намесват в 
пазара за рекламна дейност и да 
осъществяват нелоялна конкуренция 
спрямо търговските телевизионни 
канали,

Or. it

Изменение 9
Monica Frassoni

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да поеме 
ангажимент за насърчаване на 
създаването на стабилна законова 
рамка, която да гарантира определено 
равнище на защита на плурализма във 
всички държави-членки;

1. призовава Комисията да поеме 
ангажимент за насърчаване на 
създаването на стабилна законова 
рамка, която да гарантира определено 
високо равнище на защита на 
плурализма във всички държави-членки;

Or. it

Изменение 10
Luis Herrero-Tejedor

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията и държавите-
членки, с оглед на създаването на 
система за плуралистична 
конкуренция, да приемат конкретни 
мерки с цел да се избегнат 
злоупотребите от страна на 
монополите в областта на кабелната 
и сателитната телевизия и на 
осъществяването на радио- и 
телевизионна дейност чрез аналогови 
и цифрови технологии и да спомогнат 
за укрепването на обективна рамка за 
предоставяне на лицензи за радио- и 
телевизионна дейност въз основа на 
прозрачни и справедливи критерии;

2. призовава Комисията и държавите-
членки да спомогнат за укрепването на 
обективна рамка за предоставяне на 
лицензи за радио- и телевизионна 
дейност в областта на кабелната и 
сателитната телевизия и на 
осъществяването на радио- и 
телевизионна дейност чрез аналогови 
и цифрови технологии въз основа на 
прозрачни и справедливи критерии с 
оглед на създаването на система за 
плуралистична конкуренция и за да се 
избегнат злоупотреби от страна на 
монополите;

Or. es

Изменение 11
Monica Frassoni

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията и държавите-
членки, с оглед на създаването на 
система за плуралистична конкуренция, 
да приемат конкретни мерки с цел да се 
избегнат злоупотребите от страна на 
монополите в областта на кабелната 
и сателитната телевизия и на 
осъществяването на радио- и 
телевизионна дейност чрез аналогови и 
цифрови технологии и да спомогнат за 
укрепването на обективна рамка за 
предоставяне на лицензи за радио- и 
телевизионна дейност въз основа на 
прозрачни и справедливи критерии;

2. призовава Комисията и държавите-
членки, с оглед на създаването на 
система за плуралистична конкуренция, 
да приемат конкретни мерки с цел да се 
избегнат злоупотребите от страна на 
дружества с монополно или 
доминиращо положение в кабелната и 
сателитната телевизия и на пазара на
осъществяването на радио- и 
телевизионна дейност чрез аналогови и 
цифрови технологии и да спомогнат за 
укрепването на обективна рамка за 
предоставяне на лицензи за радио- и 
телевизионна дейност въз основа на 
прозрачни и справедливи критерии;

Or. it

Изменение 12
Luis Herrero-Tejedor

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
ограничаване на доминиращото 
рекламно присъствие на определени 
търговски марки;

заличава се

Or. es

Изменение 13
Lilli Gruber

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
ограничаване на доминиращото 
рекламно присъствие на определени 
търговски марки;

заличава се

Or. en

Изменение 14
Marco Cappato

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
ограничаване на доминиращото 
рекламно присъствие на определени 
търговски марки;

3. подчертава необходимостта от 
ограничаване на доминиращото 
рекламно присъствие на определени 
търговски марки и органи, издаващи 
лицензи за рекламна дейност;

Or. it

Изменение 15
Nicolae Vlad Popa

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията да обърне 
внимание на въпросите, породени от 
неетичната употреба и
злоупотребата с търговска цел на 
съдържанието, създадено от 
потребителите;

Or. en
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Изменение 16
Luis Herrero-Tejedor

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава държавите-
членки да заличат ореола на 
„пазители на истината“, с който 
някои от тях са обкръжили
националните регулаторни органи, 
като по този начин са създали голям 
демократичен дефицит, и предлага, с 
цел да се предотврати цензурата, 
било тя предварителна или 
последваща, те да превърнат тези 
органи в органи за защита на децата 
и младежите и на общественото 
здраве, както и да ги преименуват с 
цел да ги разграничат от 
съществуващите аудиовизуални 
съвети;

5. припомня на държавите-членки, че в 
решенията на националните 
регулаторни органи винаги трябва да 
се търси баланс между техните 
задължения и свободата на 
изразяване, защитата на която в 
крайна сметка е отговорност на 
съдилищата;

Or. es

Изменение 17
Marco Cappato

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава държавите-
членки да заличат ореола на „пазители 
на истината“, с който някои от тях са 
обкръжили националните регулаторни 
органи, като по този начин са създали 
голям демократичен дефицит, и 
предлага, с цел да се предотврати 
цензурата, било тя предварителна или 
последваща, те да превърнат тези 
органи в органи за защита на децата и 
младежите и на общественото здраве, 

5. настоятелно призовава държавите-
членки да заличат ореола на „пазители 
на истината“, с който някои от тях са 
обкръжили националните регулаторни 
органи, като по този начин са създали 
голям демократичен дефицит, и 
предлага, с цел да се предотврати 
цензурата, било тя предварителна или 
последваща, те да превърнат тези 
органи в органи за защита на децата и 
младежите и на общественото здраве, 
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както и да ги преименуват с цел да ги 
разграничат от съществуващите 
аудиовизуални съвети;

както и да ги преименуват с цел да ги 
разграничат от съществуващите 
аудиовизуални съвети, както и 
приканва държавите-членки да 
засилят гаранциите за истинска 
независимост на националните 
регулаторни органи;

Or. it

Изменение 18
Luis Herrero-Tejedor

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да изготви 
директива, в която да се определят 
ограниченията за собствеността на 
средствата за масово осведомяване, да 
се гарантира плурализмът, да се насърчи 
и да се допринесе за запазване на 
културното многообразие и да се 
осигури достъп за всички медийни 
дружества до техническите елементи, 
които им предоставят възможност да 
достигнат до всички граждани;

6. припомня на Комисията, че три 
пъти досега (в резолюциите си от 20 
януари 2004 г., 27 октомври 1994 г. и 
13 ноември 2002 г.) Парламентът я е 
призовавал да изготви директива, в 
която да се определят ограниченията за 
собствеността на средствата за масово 
осведомяване, да се гарантира 
плурализмът, да се насърчи и да се 
допринесе за запазване на културното 
многообразие и да се осигури достъп за 
всички медийни дружества до 
техническите елементи, които им 
предоставят възможност да достигнат 
до всички граждани;

Or. es

Изменение 19
Monica Frassoni

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да изготви 
директива, в която да се определят 
ограниченията за собствеността на 
средствата за масово осведомяване, да 
се гарантира плурализмът, да се насърчи 
и да се допринесе за запазване на 
културното многообразие и да се 
осигури достъп за всички медийни 
дружества до техническите елементи, 
които им предоставят възможност да 
достигнат до всички граждани;

6. призовава Комисията незабавно да 
изготви предложение за директива, в 
която да се определят ограниченията за 
собствеността на средствата за масово 
осведомяване, да се гарантира 
плурализмът, да се насърчи и да се 
допринесе за запазване на културното 
многообразие, дефинирано в 
Конвенцията на ЮНЕСКО за защита 
и насърчаване на различието на 
културните изкази, подписана на 20 
октомври 2005 г. в Париж, и да се 
осигури достъп за всички медийни 
дружества до техническите елементи, 
които им предоставят възможност да 
достигнат до всички граждани;

Or. it

Изменение 20
Lilli Gruber

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да изготви 
директива, в която да се определят 
ограниченията за собствеността на 
средствата за масово осведомяване, да 
се гарантира плурализмът, да се насърчи 
и да се допринесе за запазване на 
културното многообразие и да се 
осигури достъп за всички медийни 
дружества до техническите
елементи, които им предоставят 
възможност да достигнат до всички 
граждани;

6. припомня на Комисията, че четири 
пъти досега (в своите резолюции от 
20 януари 1994 г., 27 октомври 1994 г., 
13 ноември 2002 г. и 22 април 2004 г.) е 
искал от Комисията да изготви 
директива, в която да се определят 
ограниченията за собствеността на 
средствата за масово осведомяване, да 
се гарантира плурализмът, да се насърчи 
и да се допринесе за запазване на 
културното многообразие;

Or. en
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Изменение 21
Nicolae Vlad Popa

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират 
недискриминационно отношение към 
малките и средни предприятия, 
които изпитват нарастваща 
конкуренция от страна на 
транснационални и трансмедийни 
конгломерати и платформи за 
маркетинг, предлагащи пакети от 
информационни услуги (например 
"Triple Play");

Or. en

Изменение 22
Monica Frassoni

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава държавите-членки да 
оказват подкрепа на обществените 
органи за радио- и телевизионни услуги, 
които от своя страна да се 
характеризират с високо качество, да 
могат да предлагат действителна 
алтернатива на програмите на 
търговските канали и, без да се налага 
да се надпреварват за зрителски интерес 
или за приходи от рекламна дейност, да 
заемат по-осезаемо място в Европа като 
стълбове на поддържането на 
плурализма на средствата за масово 
осведомяване, на демократичния диалог 
и на достъпа на всички граждани до 
качествени програми.

7. призовава държавите-членки да 
оказват подкрепа на обществените 
органи за радио- и телевизионни услуги, 
които от своя страна да се 
характеризират с високо качество, да 
могат да предлагат действителна 
алтернатива на програмите на 
търговските канали и, без 
задължително да се налага да се 
надпреварват за зрителски интерес или 
за приходи от рекламна дейност, да 
заемат по-осезаемо място в Европа като 
стълбове на поддържането на 
плурализма на средствата за масово 
осведомяване, на демократичния диалог 
и на достъпа на всички граждани до 



PE404.672v01-00 14/17 AM\717154BG.doc

BG

качествени програми.

Or. en

Изменение 23
Nicolae Vlad Popa

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. подчертава необходимостта от 
поставяне на минимални изисквания 
пред обществените радио- и 
телевизионни услуги, които да 
определят ролята им за точно и 
ефективно информиране на 
обществеността по въпросите на 
образованието, здравеопазването, 
политиките на ЕС и националните 
политики;

Or. en

Изменение 24
Csaba Sógor

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. препоръчва държавите-членки 
взаимно да насърчават музиката в 
съответствие със съдържанието на 
европейските средства за масово 
осведомяване чрез разработване на 
стратегия на много нива, свързваща 
модули на общите сфери на 
културата, културния пазар и 
областта на европейските 
обществени услуги;
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Or. hu

Изменение 25
Nicolae Vlad Popa

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. призовава държавите-членки да 
подкрепят многоезичните програми, 
за да се засили образованието в дух на 
културно многообразие на 
гражданите на ЕС;

Or. en

Изменение 26
Csaba Sógor

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. подчертава необходимостта 
институциите на ЕС и органите на 
държавите-членки да предоставят 
правни и социални гаранции, за да 
осигурят независимост на 
журналистите и редакторите на 
вестници и еднакви възможности за 
потребителите на средствата за 
масово осведомяване, както и да 
предприемат действия против всички 
форми на дискриминация;

Or. hu
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Изменение 27
Nicolae Vlad Popa

Проектостановище
Параграф 7в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. призовава Комисията и 
държавите-членки да подкрепят по-
голямо сътрудничество между 
европейските регулаторни органи и да 
засилят официалните и неофициални 
дискусии и обмен на мнения между 
регулаторните органи за сектора на 
радио и телевизионното разпръскване 
под егидата на Европейската 
платформа на регулаторните органи 
(ЕПРА);

Or. en

Изменение 28
Csaba Sógor

Проектостановище
Параграф 7в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. препоръчва, по целесъобразност, 
обществените средства за масово 
осведомяване в държавите-членки да 
осигуряват отразяването на 
културното разнообразие на 
регионите;

Or. hu

Изменение 29
Nicolae Vlad Popa

Проектостановище
Параграф 7г (нов)
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Проектостановище Изменение

7г. приветства усилията за създаване 
на харта за свобода на медиите и 
инициативата за назначаване на 
независим омбудсман за медиите в 
държавите-членки;

Or. en

Изменение 30
Nicolae Vlad Popa

Проектостановище
Параграф 7д (нов)

Проектостановище Изменение

7д. препоръчва в бъдещата харта за 
свобода на медиите да се включи общ 
статут на омбудсмана за медиите,
очертаващ общата цел на тази 
национална институция, а именно да 
гарантира културно разнообразие и да 
насърчава плурализма на медиите;

Or. en
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