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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. счита, че разпокъсаността на онлайн пазара, която се изразява например в 
технологични бариери, сложност на процедурите за лицензиране, разлика в 
начините на плащане, културни и езикови различия между държавите членки, както 
и в различия по отношение на някои данъци, прилагани спрямо определени стоки и 
услуги, налага необходимостта от прозрачен, гъвкав и хармонизиран подход на 
европейско равнище, за да се постигне напредък в преминаването към единен 
цифров пазар; подчертава, че всички предложени мерки следва да вземат предвид 
намаляването на административната тежест и разходите по сделки за лицензиране 
на съдържание; 

2. счита, че следва да се обърне по-голямо внимание на подобряването на сигурността 
на платформите за онлайн разпространение, включително на онлайн плащанията, 
както и на борбата с високите нива на онлайн пиратството в аудио-визуалния 
сектор, и предлага всеобхватен подход на равнище ЕС, който следва да включва по-
голямо сътрудничество между носителите на права, платформите за онлайн 
разпространение, доставчиците на интернет услуги и правоприлагащите органи; 

3. припомня необходимостта от гарантиране на подходящо възнаграждение за 
носителите на права за онлайн разпространението на аудио-визуални материали, но 
счита, че са нужни обширни проучвания на европейско равнище, за да се определи 
къде са проблемите и да се намерят ясни и ефективни механизми за разрешаването 
им; 

4. предлага в този контекст създаването на Европейски орган за управление, 
мониторинг и хармонизиране на дружествата за колективно управление на права в 
държавите членки, което би улеснило комуникацията и координацията на 
дружествата за колективно управление на права, с оглед на обмена на най-добри 
практики и установяването на ефективни, единни и прозрачни насоки на европейско 
равнище за насърчаване на достъпността на аудио-визуалните продукти.


