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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси призовава комисията по промишленост, изследвания и 

енергетика и комисията по култура и образование, като съвместно компетентни 

комисии съгласно член 55 от Правилника за дейността, да включат в предложението за 

резолюция, което ще приемат, следните предложения: 

1. изтъква, че културните и творческите индустрии (КТИ) функционират в 

непрекъснато променяща се среда, в която доминират развитието и употребата на 

цифрови информационни и комуникационни технологии в глобален мащаб; 

2. отново заявява, че културните и творческите индустрии се основават на и 

насърчават индивидуалното творчество, културните ценности, уменията и 

талантите с потенциал за създаване на богатство и работни места чрез генериране на 

стойност от интелектуална собственост; 

3. подчертава, че със своя оборот от 535,9 милиарда евро и създадени 7,1 милиона 

работни места КТИ са от съществено значение за стабилността и дългосрочната 

конкурентоспособност на европейската икономика; 

4. подчертава, че КТИ представляват гаранция не само за културното многообразие, 

но и за медийния плурализъм и икономическата жизнеспособност на Европейския 

съюз; 

5. припомня, че КТИ са от стратегическо значение за икономическото развитие и 

създаването на качествени работни места в ЕС; 

6. подчертава, че при изработването на правна дефиниция за „културни и творчески 

индустрии“ за цяла Европа следва да се вземат предвид новите културни и 

творчески тенденции в днешното общество и непрекъснатите промени и 

възможностите, които цифровите технологии могат да продължат да предлагат, и че 

всяка такава дефиниция следва да се отнася за произведения, включително стоки и 

услуги, които са продукт на артистични, културни или творчески процеси и които 

отговарят на условията за закрила като права върху интелектуалната собственост, 

без да се ограничават процесите, чрез които са създадени или произведени тези 

произведения; 

7. поради това счита, че носителите на права трябва да бъдат защитени по 

законодателната рамка за авторското право и интелектуалната собственост по 

начин, който признава, оценява и стимулира иновациите, творчеството, 

инвестициите и създаването на съдържание, като едновременно с това е 

приспособим към непрекъснатите технологични развития и бъдещите цифрови 

платформи; 

8. подчертава, че ЕС не следва да разглежда културата само от гледна точка на 

вътрешния пазар, конкуренцията или политиката в областта на търговията, а тя 

следва да се превърне и в елемент на европейската политика за сътрудничество и 

развитие, като се вземат предвид специфичните характеристики на цялата гама от 

култури в ЕС; призовава Комисията да засили връзката между сектора на културата, 

обучението и КТИ, да помисли за определянето на  европейска правна рамка за 
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развитието на стажове в културните и творческите индустрии на територията на 

всички държави – членки на ЕС и да увеличи максимално потенциала на МСП в 

културните и творческите сектори; 

9. счита, че цифровата среда предлага нови възможности за създаване и произвеждане 

на културни и творчески произведения, както и за тяхното разпространение, 

използване и достъпност сред по-широка публика, независимо от физически и 

географски ограничения, а понякога и на по-ниска цена и с по-малки пречки пред 

навлизането на пазара; отбелязва обаче, че в една все по-свързана и цифровизирана 

среда авторите и творците с ограничени средства може да се окажат в 

неблагоприятно финансово положение, когато бъдат поставени в по-широка 

конкурентна среда; 

10. счита, че цифровите технологии са довели и до възможности за създаване на 

различни видове художествени произведения или практики, при които цифровите 

технологии представляват също така съществена част от творческия процес; 

11. припомня в този контекст, че КТИ основно се състоят от огромен брой микро-, 

малки и средни предприятия и работещи на свободна практика лица с ограничен 

достъп до инфраструктура, ресурси и финансиране и с ограничено влияние при 

воденето на преговори спрямо цифровите пазари онлайн  и други посредници с 

доминиращо положение на пазара, какъвто е случаят особено с хората на 

изкуството и творците, които са извън основните културни и езикови сфери; 

защитава в тази връзка необходимостта от разработване на балансирана правна 

рамка, която да взема предвид специфичните характеристики на сектора и да 

предоставя подходящи правни решения за разрешаване на този проблем, за да могат 

творците да имат по-силно влияние при воденето на преговори; 

12. подчертава, че непрекъснатите цифрови иновации поставят предизвикателство пред 

културните и творческите индустрии да преосмислят и преформулират своите 

бизнес модели; изразява загриженост, че в повечето сегашни бизнес модели 

икономическата стойност на съдържанието, която трябва да се преформулира, се 

получава в различни точки от веригата за създаване на стойност, но може да бъде 

изместена към края на веригата за създаване на стойност, като по този начин се 

усложнява системата, чрез която творческата общност извлича стойност от 

съдържанието, включително справедливото възнаграждение на авторите и 

творците; отбелязва в същото време, че творческата общност търпи загуби и поради 

нарушения на авторското право, като например пиратството, както и поради 

трудности вследствие на непрекъснато променящата се онлайн среда и 

предизвикателствата пред съществуващите бизнес модели; 

13. подчертава значението на новата цифрова среда за развитието на културните и 

творческите индустрии, що се отнася до създаването на по-голяма видимост за 

творците и осигуряването на възможност те да бъдат в постоянен контакт с 

аудиторията и потребителите си; поради това счита, че всяка правна рамка, 

определяща цифровизацията на културните и творческите индустрии, следва да се 

създава след обширни консултации с всички участници във веригата за създаване на 

стойност; 

14. счита, че цифровите платформи са средство за осигуряване на по-широк достъп до 
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културните и творческите произведения и че трябва да се помисли как този процес 

би могъл да функционира с по-голяма правна сигурност и зачитане на носителите 

на права; 

15. призовава Комисията да разгледа въпроса с прехвърлянето на стойността в рамките 

на дебата върху авторското право, който тече в момента; 

16. призовава Комисията да разработи европейска стратегия за културата в цифровата 

ера в съответствие с всички политики на ЕС, включително данъчната политика; 

17. призовава Комисията да вземе ефективни мерки по отношение на 

разпространението на незаконно цифрово съдържание, които да са съизмерими с 

различните засегнати права, наред останалото чрез насърчаване на по-добро 

сътрудничество между органите и индустриите на държавите членки и чрез 

улесняване появата на привлекателни законосъобразни предложения с обширен 

каталог и трансгранична достъпност, като едновременно с това се спазва принципът 

на териториалност; призовава също така Комисията да разгледа различните 

възможности, като обърне внимание на договорите, свързани с авторското право, за 

да се подобри справедливото възнаграждение на авторите и творците и по този 

начин се възнаградят креативността и иновациите, като се насърчава прозрачността 

по веригата за създаване на стойност на авторското право в цифровата среда, да се 

опазват националните културни и езикови особености и да се стимулира 

икономическа и изследователска активност; призовава Комисията във връзка с това 

да продължи да определя ефективни механизми за борба с нарушаването на 

авторското право и да повишава  обществената осведоменост в тази област; 

18. припомня резултата от предприетата от Комисията обществена консултация 

относно регулаторна среда за платформите и онлайн посредниците; изтъква факта, 

че участниците признават ползите от онлайн платформите за увеличаване на 

достъпността на творческото съдържание и улесняване на комуникацията, но в 

същото време повдигат въпроса за липсата на прозрачност и правна сигурност в 

този процес по отношение на спазването на авторското право; 

19. счита, че подходящата и ефективна закрила на авторското право и сродните му 

права е от съществено значение за творците, за да може да се гарантира тяхното 

справедливо възнаграждение. 
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