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Изменение  21 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел, Ангел Джамбазки, Даниел Далтон 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. приветства предложението на 

Комисията за засилване на 

преносимостта и оперативната 

съвместимост с цел да се стимулира 

свободното движение на законно 

придобито и законно достъпно 

съдържание или услуги, като първа 

стъпка към преодоляване на 

необосновано блокиране на географски 

принцип, както и достъпността и 

функционалността на трансгранични 

абонаменти; подчертава, че не 

съществува противоречие между 

принципа на териториалност и мерките 

за премахване на пречките пред 

преносимостта на съдържание;  

37. приветства предложението на 

Комисията за регламент за 

трансграничната преносимост на 

услугите за онлайн съдържание за 

стимулиране на оперативната 

съвместимост и по-голямо движение на 

законно придобито и законно достъпно 

съдържание или услуги, като първа 

стъпка към преодоляване на 

необосновано блокиране на географски 

принцип, както и достъпността и 

функционалността на трансгранични 

абонаменти; подчертава, че не 

съществува противоречие между 

принципа на териториалност и мерките 

за премахване на пречките пред 

преносимостта на съдържание;  

Or. en 
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Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел, Ангел Джамбазки, Даниел Далтон 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  38a. отбелязва съображенията на 

Комисията по отношение на 

предложения за подобряване на 

достъпността и възможността за 

лесно намиране на съдържание, 

публикувани в съобщението „Към 

една модерна и по-европейска рамка за 

авторското право“; отбелязва, че е 

важно всички нови модели да 

предоставят ползи на 

потребителите с оглед обезпечаване 

на езиковото и културното 

многообразие, без да се подкопават 

стимулите за инвестиции в 

създаването на съдържание; 

Or. en 
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Изменение  23 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел, Ангел Джамбазки, Даниел Далтон 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. настоятелно призовава Комисията да 

вземе предвид променящите се 

предпочитания на зрителите и новите 

начини за достъп до аудиовизуално 

съдържание, като приведе в 

съответствие линейните и нелинейните 

услуги и като определи минимални 

изисквания на европейско равнище за 

всички аудиовизуални медийни услуги, 

с оглед на гарантиране на 

съгласуваното им прилагане, с 

изключение на случаите, когато това 

съдържание е необходимо за 

допълване на съдържание или услуги, 

различни от аудиовизуалните; 

призовава Комисията и държавите 

членки да доразвият определението на 

понятието „медийни услуги“, 

дефинирано в член 1 от Директивата за 

аудиовизуалните медийни услуги, като 

държавите членки си запазят 

определена степен на гъвкавост, с цел 

по-силно акцентиране върху 

специфичните характеристики и 

потенциалното отражение на услугите в 

социално-политически план, и по-

специално тяхното значение за 

формирането на мнение и 

многообразието от гледни точки, както 

и въпроса за редакционната 

отговорност; 

65. настоятелно призовава Комисията да 

вземе предвид променящите се 

предпочитания на зрителите и новите 

начини за достъп до аудиовизуално 

съдържание, като приведе в 

съответствие линейните и нелинейните 

услуги, като същевременно следи за 

това привеждането в съответствие 

да не води до отслабване на 

защитата на непълнолетни лица или 

потребители; призовава Комисията и 

държавите членки да доразвият 

определението на понятието „медийни 

услуги“, дефинирано в член 1 от 

Директивата за аудиовизуалните 

медийни услуги, като държавите членки 

си запазят определена степен на 

гъвкавост, с цел по-силно акцентиране 

върху специфичните характеристики и 

потенциалното отражение на услугите в 

социално-политически план, и по-

специално тяхното значение за 

формирането на мнение и 

многообразието от гледни точки, както 

и въпроса за редакционната 

отговорност; 
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