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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. отбелязва, че културната индустрия е ключов доставчик на услуги с добавена 
стойност, които са в основата на динамична икономика на знанията, и по тази 
причина следва да бъде признат нейният важен принос за конкурентоспособността в 
Европейския съюз;

2. счита, че културната индустрия, която е важен източник на създаване на работни 
места в ЕС, трябва по-специално да използва творческия талант; настоятелно 
призовава държавите-членки да насърчават нови, новаторски форми на обучение 
през целия живот, които поощряват творческия талант;

3. признава в контекста на Лисабонската програма, че културната индустрия 
насърчава растежа и създава работни места; следователно счита, че следва да се 
постави ударение върху развитието на умения в творческите сектори и да се 
насърчава новаторството в тези сектори; призовава Комисията да гарантира 
наличността на достатъчно ресурси за културната индустрия във всички държави-
членки; 

4.  счита за много важно измененото предложение за директива на Европейския 
парламент и Съвета за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно 
координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, 
подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до 
упражняване на телевизионна дейност (директива „Аудиовизуални медийни услуги 
без граници“)1; призовава държавите-членки своевременно да осигурят 
навременното транспониране на тази директива и Комисията да представи на 
Европейския парламент информация относно прилагането �;

5. подчертава възможностите, създадени от разпространени, високоскоростни 
широколентови връзки и нови безжични технологии при развиването и 
разпространението на нови, новаторски услуги и съдържание в областта на 
културата както в селските, така и в градските райони във всяка от 27-те държави-
членки; приканва също така държавите-членки да дадат предимство на развиването 
на широколентовата мрежа в селските и периферни райони, с цел да се преодолеят 
разликите в равнището на умения, свързани с цифровите технологии; отбелязва, че 
технологичният напредък дава възможност на потребителите за по-бърз достъп до 
културно съдържание; 

6. отново припомня огромните възможности пред културната индустрия, които дава 
цифровизацията от гледна точка на предимствата на новаторските услуги, 
предлагани чрез цифрово разпръскване, като по-ниски разходи, по-високо качество, 
по-голямо разнообразие и повече конкуренция призовава за създаване на 
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регулаторна рамка, която да даде повече гъвкавост при използване на честотния 
спектър.

7. застъпва мнението, че солидната защита на правата на интелектуална собственост е 
от основно значение за конкурентоспособността на културната индустрия и е 
особено важна, ако Европа иска да привлича, насърчава и развива творчески 
таланти и културно съдържание; признава, че отделните потребители ще извлекат 
полза от това, тъй като намаляването на пиратството би довело до по-ниски цени и 
потребителите биха могли да купуват повече творчески продукти с по-високо 
качество;

8. призовава за прилагането на правата върху интелектуалната собственост в онлайн 
света; отбелязва, че Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната 
собственост1и Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното 
общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар 
(Директива за електронната търговия)2 дават възможност за ефективна защита на 
авторското право; счита, че доставчиците на интернет услуги и доставчиците на 
съдържание следва да си сътрудничат в тази рамка; отбелязва освен това, че борбата 
срещу онлайн пиратството е предпоставка за предлагане и разпространение на 
ценно съдържание чрез интернет; счита обаче, че всеки подход трябва да вземе под 
внимание взаимния контрол при прилагането на законодателството и водещата роля 
на съдилищата, които разглеждат нарушенията, както и правилата за защита на 
данните;

9. призовава доставчиците на интернет услуги да си сътрудничат в борбата срещу 
интернет пиратството като налагат изпълнение на условията на своите договори, 
които им позволяват да премахват или блокират достъпа до материал, който 
съставлява нарушение, и да прекратяват временно или закриват сметки на абонати, 
които нарушават правата на интелектуална собственост; в същия дух призовава 
доставчиците на интернет услуги да прилагат мерки за филтриране с цел 
предотвратяване на нарушения на авторското право;

10. призовава държавите-членки да се откажат от протекционистките мерки и вместо 
това да се заемат с нормативните актове, които понастоящем поставят в неизгодно 
положение европейската културна индустрия, чрез което ще � позволят и ще � 
наложат да стане по-конкурентоспособна както в ЕС, така и в глобален мащаб;

11. призовава Комисията да преразгледа списъка от стоки и услуги в областта на 
културата, който фигурира в Приложение III на Директива 2006/112/ЕО на Съвета 
от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената 
стойност3; отбелязва, че е необходимо по-общо проучване на разликите в 
намалените ставки на ДДС за  стоки и услуги в областта на културата в целия ЕС, за 

                                               
1  ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45. Поправена в ОВ L 195, 2.6.2004 г.,стр. 16 и OВ L 204, 4.8.2007 г., стр. 27.
2  ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
3  OВ L347, 11.12.2006 г., стр.1. Директива, изменена с Директива 2006/138/EО (OВ L384, 29.12.2006 г., 

стр.92).
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да се преодолеят пазарните изкривявания, които понастоящем засягат 
конкурентоспособността на определени части от културната индустрия;

12. отново посочва значението на целите на инициативата i2i на Европейската 
инвестиционна банка и призовава те да бъдат използвани колкото може повече;
насърчава Комисията и държавите-членки да търсят по-нататъшни начини за 
предоставяне на финансово подпомагане на новосъздадени предприятия и растеж на 
малките и средни предприятия в сферата на културата и творчеството (например 
посредством Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично 
развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.)); насърчава използването на 
структурните фондове за подкрепа на секторите на традиционното изкуство и 
културното наследство, както и на културната и новаторската индустрия; призовава 
Комисията да наблюдава тези дейности и да подпомага разпространението на най-
добри практики.
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