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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. 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 индустрии продължават да създават работни места по 
време на икономическата криза от 2008 – 2012 г.;

2. 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 и заетост;

3. признава необходимостта от извършване на преглед на Директива 2001/29/ЕО с цел 
да се гарантира подходящо възнаграждение за носителите на авторски права и 
подходяща защита на тези права в една променяща се и постоянно развиваща се 
технологична среда, която създава както възможности, така и предизвикателства;

4. счита, че е необходимо да се създаде правна рамка, която да укрепи преговорната и 
договорната позиция на авторите и на изпълнителите по отношение на други 
носители на права и посредници;

5. приветства многотериториалното лицензиране на права съгласно Директива 
2014/26/ЕС като пример и начин за преодоляване на фрагментацията на вътрешния 
пазар; насърчава развитието на балансирани и гъвкави решения, които да спомогнат 
за преодоляване на съществуващите пречки пред трансграничния достъп и 
наличността на продукти и услуги;

6. подчертава, че защитата на авторското право и на сродните му права трябва да е 
съобразена с технологичната неутралност;

7. подчертава, че всяка законодателна промяна в тази област следва да гарантира 
достъпа на хората с увреждания до продуктите и услугите, защитени от авторското 
право и сродните му права;

8. настоятелно призовава Комисията при извършването на прегледа на правилата в 
областта на авторските права да вземе предвид бързо нарастващото създадено от 
потребители съдържание в интернет; всяко ново предложение следва да има за цел 
намиране на справедлив баланс между защитата на правата върху интелектуалната 
собственост и стимулирането на динамичен и креативен интернет.


