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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подкрепя решимостта на Комисията да засили и улесни развитието на 
инфраструктурата на ИКТ с цел преодоляване на цифровото разделение; припомня, 
че развитието на развитието на инфраструктурата на ИКТ има положително 
въздействие върху социалното сближаване, икономическия растеж и 
конкурентоспособността на Европейския съюз и върху комуникацията, творческото 
начало и достъпа на гражданите до образование и информация; приветства 
инициативите в рамките на програмите за регионално развитие и развитие на 
селските региони, а също и инициативите на ЕИБ за подобряването на обхващането 
на селските региони от инфраструктурите на ИКТ;

2. подкрепя възможността за сътрудничество с научноизследователски организации; 
приветства плановете на Комисията да насърчи публичните и частните инвестиции 
в телекомуникационни мрежи като част от Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ) и подчертава значението на устойчивото въвеждане на трансевропейска 
цифрова мрежа за икономически растеж и конкурентоспособност в ЕС;

3. подчертава, че микроплащанията за медийно и културно онлайн съдържание стават 
все по-важни, но че все още има потенциал за допълнително оптимизиране по 
отношение на лекотата на употреба, и ги счита за полезен инструмент за 
гарантиране на възнаграждения на творците, тъй като те дават възможност на 
обществеността за достъп до законно съдържание на достъпна цена; следователно 
счита, че микроплащанията са ефективен метод за борба с незаконното съдържание;
подчертава въпреки това, че по проблемите във връзка със системите за  плащания 
онлайн, например липсата на оперативна съвместимост и високите разходи по 
микроплащанията за потребителите, следва да бъдат взети мерки с оглед на 
разработването на прости, иновативни и рентабилни решения, които са от полза за 
потребителите и цифровите платформи;

4. подчертава, че разширяването на законния спектър на предлагане на културно 
съдържание онлайн на достъпни цени в дългосрочен план ще намали незаконните 
платформи;

5. приветства инициативата на Комисията за преодоляване на пречките пред 
завършване на изграждането на цифровия единен пазар, най-вече на бариерите, 
възпрепятстващи развитието на законните трансгранични услуги онлайн;
подчертава освен това необходимостта от повишаване на доверието на 
потребителите при достъпа им до законни трансгранични услуги;

6. подчертава, че цифровият единен пазар ще позволи на гражданите да имат достъп 
на територията на целия ЕС до всички форми на цифрово съдържание и услуги 
(музикални, аудио-визуални, видеоигри);



PE487.988v02-00 4/7 AD\905058BG.doc

BG

7. настоятелно призовава Комисията да ускори своята подготвителна работа по 
законодателно предложение относно „колективното управление на авторските 
права“ с цел осигуряване на по-добра отчетност, прозрачност и управление на 
дружествата за колективно управление на авторски права, създаване на ефективни 
механизми за разрешаване на спорове и поясняване и опростяване на системите за 
лицензиране в музикалния сектор;

8. подчертава, че новите и разширяващи се интернет технологии и онлайн услуги са 
увеличили търсенето на аудио-визуално и на друго културно и творческо цифрово 
съдържание и предоставят нови и иновативни начини за индивидуално адаптиране 
и обогатяване на предлагането, по-специално сред младите хора; отбелязва обаче, 
че понастоящем няма достатъчно законно предлагане за задоволяване на това 
търсене, като това обстоятелство мотивира ползвателите да се насочат към 
незаконно съдържание; счита, че трябва да бъдат разгледани иновативни бизнес 
модели и различни лицензионни структури с оглед на увеличаването на 
наличността; призовава за по-добро използване на цифровите технологии, които 
следва да представляват трамплин както за разграничаването, така и за 
умножаването на вариантите на законно предлагане, като така се поддържа 
доверието на потребителите и растежът и същевременно се гарантира, че творците 
биват възнаграждавани справедливо и пропорционално;

9. подчертава необходимостта за културните произведения, продавани онлайн и 
офлайн, да се прилага една и съща ставка на ДДС; счита в тази връзка, че 
прилагането на намалени ставки на ДДС за културно съдържание онлайн ще 
увеличи привлекателността на цифровите платформи;

10. счита за необходимо да се подкрепи цифровизацията на образователни и културни 
произведения на възможно най-много официални езици на ЕС с цел да се 
предостави ценно и полезно съдържание на обществото;

11. приветства предложенията за увеличаване на наличността и за разработване на 
законни услуги за онлайн съдържание, но подчертава необходимостта от 
модернизирано и по-хармонизирано авторско право на ЕС на равнището на Съюза; 
съответно подчертава необходимостта от законодателство в областта на авторските 
права, което осигурява подходящи стимули, гарантира наличието на баланс и се 
развива заедно с модерните технологии; счита, че подкрепата, насърчаването и 
устойчивостта на мултитериториалното лицензиране в цифровия единен пазар 
следва преди всичко да бъде улеснявано от диктувани от пазара инициативи в 
отговор на потребителското търсене; съответно призовава Комисията незабавно да 
реализира инициативите за стратегия за правата върху интелектуалната 
собственост;

12. подчертава значението на установяването на ясни принципи за регулиране на 
отношенията с цифровите пазари на трети страни, особено по отношение на 
проектите на равнището на Съюза, като цифровизацията на световното културно 
наследство;

13. приветства обявяването от Комисията на нова схема за уведомяване и действие и 
припомня в тази връзка, че съгласно Директивата относно електронната търговия 



AD\905058BG.doc 5/7 PE487.988v02-00

BG

доставчиците на услуги в информационното общество имат задължението да 
действат, при определени обстоятелства, с цел предотвратяване или прекратяване 
на незаконни дейности онлайн;

14. подчертава, че правомощието за блокиране на уебсайтове, което е крайно средство 
за справяне с незаконни дейности онлайн, но чиято ефективност за променяне 
поведението на потребителите е под въпрос, може да нарушава и свободата на 
изразяване и следователно не може да служи за панацея; призовава Комисията да 
разработи предложения за подобрено координиране на инициативите и 
организациите, като целта е премахването на незаконното съдържание при 
източника; подчертава, че всички мерки, които ограничават достъпа до интернет 
страници, съдържащи или разпространяващи незаконно съдържание, трябва да 
бъдат регламентирани в рамките на прозрачна процедура и трябва да предлагат 
достатъчни правни разпоредби, като например правото на справедлив процес, за да 
гарантират, че ограниченията са пропорционални и не надхвърлят пределите на 
необходимото и че ползвателите са информирани за причината за ограничението; 
подчертава, че подобни мерки за сигурност следва да включват също така 
възможността за съдебно обжалване; същевременно признава необходимостта от 
намиране на нови, леснодостъпни и законни начини за достъп до цифрово 
съдържание, като се зачита културното разнообразие;

15. припомня, че държавите членки също трябва да изиграят своята роля, като осигурят 
бързо и небюрократично прилагане на правилата на ЕС, за да се реализират правата 
на потребителите;

16. отбелязва предложенията на Комисията за съвместни мерки със системите за 
платежни услуги за борба с неразрешеното или незаконното съдържание; 
подчертава, че всяко сътрудничество с частни лица следва да бъде стабилно 
установено в правна рамка, характеризираща се със зачитане на 
неприкосновеността на данните, защита на потребителите, право на обезщетение и 
достъп до правосъдие за всички страни; подчертава, че първата стъпка винаги 
трябва да бъде ефективното прилагане на мерки по уведомяване и предприемане на 
действия, които гарантират зачитане на основното право на справедлив процес пред 
независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона, 
недвусмислено и по отношение на всички;

17. подчертава, че всички оператори, включително доставчиците на платежни услуги и 
рекламодателите, трябва да изиграят роля в борбата с неразрешеното и незаконното 
съдържание;

18. призовава Комисията в своя преглед на законодателството в областта на ДДС да 
обърне внимание на аномалията по отношение на възможното прилагане на 
намалени ставки на ДДС за печатните книги и друго културно съдържание, но не и 
за идентични стоки в електронен формат;

19. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят проекти за повишаване на 
грамотността и запознаването с цифрови технологии, които да са насочени към 
възрастните, отговорни за образованието, обучението и бъдещето на новите 
поколения, така че те да бъдат запознати с възможностите и рисковете, които ИКТ 
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носят за бебетата и децата, като същевременно се подпомага намаляването на 
технологичното разделение между поколенията.
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