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ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА
ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕВРОПА

От 1995 г. насам информационните и комуникационните технологии (ИКТ) допринасят
за повишаване на производителността и растежа в ЕС[1]. Концепцията за ИКТ обхваща
широк спектър от технологии, като се започне от информационните технологии
(ИТ) и се премине през телекомуникациите, електронните медии и всички видове
аудио и видео обработка и предаване, до мрежово основаните функции по контрол
и мониторинг. През последните три десетилетия технологичната „конвергенция“
заличи границите между телекомуникации, радио- и телевизионно разпръскване и
информационни технологии. Смартфоните, таблетите и свързаната телевизия са най-
ярките примери за това явление. Въпреки че линейното разпръскване продължава да
бъде основното средство в Европа за разпространение на програми за информация
и развлечение, все повече аудиовизуално съдържание е достъпно при поискване,
като същевременно експоненциалният растеж при достъпа до интернет от четвърто
поколение — a в бъдеще и от пето поколение — и „интернет на нещата“, който включва
свързани автомобили, преносими устройства и сензори, придава на интернет все по-
повсеместен характер.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Въпреки че Договорите не съдържат никакви специални разпоредби за ИКТ, ЕС може
да предприема съответни действия в рамките на секторните и хоризонталните политики,
например: политиката в областта на промишлеността (член 173 от ДФЕС); политиката
в областта на конкуренцията (членове 101—109 от ДФЕС); политиката в областта на
търговията (членове 206 и 207 от ДФЕС); трансевропейските мрежи (TENs) (членове
170—172 от ДФЕС); научните изследвания, технологичното развитие и космическото
пространство (членове 179 – 190 от ДФЕС); сближаването на законодателствата (член
114 от ДФЕС); свободното движение на стоки (членове 28, 30 и 34 – 35 от ДФЕС);
свободното движение на хора, услуги и капитали (членове 45—66 от ДФЕС); образование,
професионална квалификация, младеж и спорт (членове 165 и 166 от ДФЕС); и култура
(член 167 от ДФЕС). Всички те са основни елементи за цифрова Европа.

ЦЕЛИ

Следвайки Лисабонската стратегия[2], Програмата в областта на цифровите технологии
за Европа[3] беше замислена като една от седемте водещи инициативи на стратегията

[1]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
[2]Целта ѝ беше ЕС да се превърне в „най-конкурентоспособната и динамична икономика в света, основана
на знанието, която е способна на устойчив икономически растеж с повече и по-добри работни места и по-
голяма степен на социално сближаване“: вж. http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/
article_7207_en.htm
[3]http://ec.europa.eu/digital-agenda/

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/%20
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„Европа 2020“, приета от Комисията. Публикувана през май 2010 г., тя цели да определи
ключовата роля, която ще играе използването на ИКТ в стремежа на Европа да осъществи
амбициите си за 2020 г. В стратегията „Европа 2020“ се подчертаваше важността на
разгръщането на широколентовия достъп при насърчаването на социалното приобщаване
и конкурентоспособността в ЕС. Програмата в областта на цифровите технологии за
Европа определи следните цели за широколентовия достъп: (1) покритие с основен
широколентов достъп за 100 % от гражданите на ЕС; (2) въвеждане до 2020 г. на
високоскоростен широколентов достъп: степен на покритие с широколентов достъп
със скорост 30 Mbps или повече за 100 % от гражданите на ЕС; (3) въвеждане до
2020 г. на свръхвисокоскоростен широколентов достъп: 50 от европейските домакинства
следва да разполагат с достъп до интернет със скорост над 100 Mbps. На 14 септември
2016 г. в съобщение, озаглавено „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен
цифров единен пазар — към европейско общество на гигабитов интернет“[4], Комисията
представи на вниманието на Парламента и Съвета предложение за преразглеждане на тези
цели за гигабитова свързаност до 2025 г. за всички основни средища, движещи социално-
икономическото развитие, като например училища, транспортни центрове и основни
доставчици на обществени услуги, както и за предприятията, използващи активно
цифрови технологии. При тези скорости интернет се превръща в истински инструмент за
глобална комуникация, състоящ се от високо интерактивни, постоянно свързани и лесно
разширяващи се сензори, процесори и запаметяващи единици. За постигане на целите за
такава връзка ще бъде, обаче, необходимо да се отдели повече внимание на мобилното и
сателитното измерение[5] — нещо, което Комисията се опитва да постигне със своя План
за действие относно 5G за Европа[6].

ПОСТИЖЕНИЯ

В сътрудничество със Световната обсерватория за политиките по отношение на интернет
(GIPO) Комисията стартира на 22 април 2015 г. giponet.org — платформа, чиято цел е
да спомогне за това управлението на интернет да стане по-демократично и по-лесно за
ползване[7].
В резултат на Директива 89/552/ЕИО (Директива за телевизия без граници),
актуализирана с Директива 2007/65/ЕО (Директива за аудиовизуалните медийни услуги),
както и на регулаторната рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива
96/19/ЕО и нейните преработени версии от април 2002 г. и ноември 2009 г.), която отвори
телекомуникационния пазар за пълна свобода на конкуренцията от 1 януари 1998 г.,
понастоящем ЕС разполага с напреднала система от права на ползвателите и защита на
потребителите, включително:
— единния европейски номер за спешни повиквания 112 (Директива 2009/136/ЕО),

телефонния номер 116000 за помощ при изчезване на дете, телефонния номер 116111
за помощ за деца и телефонния номер 116123 за емоционална подкрепа;

— правото в рамките на един работен ден да се смени стационарен или мобилен
оператор, като бъде запазен старият телефонен номер, т.е. преносимост на номера
(Директива 2009/136/ЕО);

[4]COM(2016) 0588, COM(2016) 0587, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
[5]Вж.: „Streaming and Online Access to Content and Services“ (Стрийминг и онлайн достъп до съдържание
и услуги) – проучване на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на Европейския
парламент, 2014 г., http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-
IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf, стр. 31.
[6]http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17131.
[7]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0588
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0587
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance
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— по-ниски цени за електронните комуникации[8], което в крайна сметка ще доведе до
премахването на таксите за роуминг (до юни 2017 г.)[9];

— всеобхватно основно широколентово покритие, което се дължи основно на
динамиката на мобилния и сателитния широколентовия достъп;

— eu домейн от най-високо ниво (Регламент (ЕО) № 733/2002);

— законодателство в областта на неприкосновеността на личния живот (Директива
2009/136/ЕО) и защитата на данните (Директива 95/46/ЕО), допълнително подобрени
чрез новата регулаторна рамка в областта на защитата на данните (Регламент (ЕС)
2016/679 и Директива 2016/680)[10]);

— онлайн платформа за решаване на спорове между потребители и онлайн търговци[11].

С цел да се подобри съгласуваността на националните регулаторни процедури Органът на
европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (вж. Регламент
(ЕО) № 1211/2009) предвижда сътрудничество между националните регулатори и
Комисията и насърчаване на най-добрите практики и общи подходи, като същевременно
се избягва непоследователното регулиране, което би могло да наруши конкуренцията
на единния пазар в областта на телекомуникациите. Що се отнася до управлението на
спектъра, многогодишната програма за политиката в областта на радиочестотния спектър
определя политически насоки и цели за стратегическото планиране и хармонизиране
на радиочестотния спектър с цел гарантиране на функционирането на вътрешния пазар
в областите на политика на Съюза, които включват използването на спектъра, например
електронните съобщения, научноизследователската дейност, технологичното развитие
и космическото пространство, транспорта, енергетиката и аудиовизуалните политики.
Във връзка с мрежовата и информационната сигурност беше създадена Агенцията
на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) по силата на
Регламент (ЕО) № 460/2004, като нейният мандат беше укрепен след приемането на
резолюцията на Парламента от 16 април 2013 г.[12] От 1999 г. насам е имало редица
многогодишни програми за по-безопасен интернет. На 6 юли 2016 г. Парламентът и
Съветът подписаха Директивата относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на
сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.[13] Освен това Парламентът
прие регламент, с който технологията eCall става задължителна във всички автомобили,
произведени след април 2018 г.[14]

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът е поддръжник на енергичната и напредничава политика в областта на
ИКТ и е особено активен в приемането на законодателни актове в тази област. Той

[8]Регламент (ЕС) № 531/2012, OВ L 172, 30.6.2012 г., стр. 10
[9]Регламент (ЕС) № 2015/2120, ОВ L 310 от 26.11.2015 г., стр. 1. През юни 2015 г. Комисията,
Парламентът и Съветът постигнаха споразумение, което беше прието официално от Парламента
през октомври 2015 г.: Вж. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdfи http://
www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151022IPR98802/End-in-sight-for-mobile-phone-
%E2%80%9Croaming%E2%80%9D-fees-and-unequal-internet-access
[10]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN
[11]Платформата е достъпна на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , а допълнителна информация
може да се намери на адрес http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
adr-odr/index_en.htm

[12]Приети текстове, P7_TA(2013)0103
[13](2013/0027(COD)), Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г.
относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194,
19.7.2016 г., стр. 1).
[14]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0103
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
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също така постоянно е помагал за поддържане на вниманието върху проблемите на
ИКТ чрез приемането на доклади по собствена инициатива, устни и писмени въпроси,
проучвания[15], семинари[16], становища и резолюции, както и чрез призиви за по-мащабно
координиране на националните усилия за развитие на паневропейски услуги и подкрепа
на ЕС за изследвания и развитие в областта на ИКТ[17].
Парламентът припомня необходимостта да се използва спектърът на „цифровия
дивидент“, за да се постигне целта за широколентов достъп за всички граждани на ЕС,
и подчертава, че са нужни допълнителни действия, за да се гарантират повсеместен и
високоскоростен достъп до широколентова инфраструктура, както и цифрова грамотност
и умения за всички граждани и потребители[18]. Той също така подчертава значението
на сигурността в киберпространството[19] за гарантиране на сигурна защита на
неприкосновеността на личния живот и гражданските свободи като цяло в цифрова
среда. Същевременно Парламентът категорично насърчава технологичната неутралност,
„неутралността на мрежата“ и „свободите в мрежата“ за европейските граждани, както
и мерките по отношение на достъпа до или използването на услуги и приложения чрез
телекомуникационните мрежи въз основа на зачитането на основните права и свободи
на гражданите; тези мерки трябва също така да гарантират, че доставчиците на интернет
услуги не ограничават потребителите при достъпа до съдържание и приложения и/или
при използването на услуги по техен избор[20].
Парламентът се грижи за систематичното консолидиране на тези гаранции посредством
съответни законодателни разпоредби. Той заема водещо място при премахването на
тарифите за роуминг и определянето на стандарти за неутралност на мрежата[21].
Парламентът започна и приключи значителна законодателна дейност по Директивата
относно мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни
електронни съобщителни мрежи[22] и Регламента относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар[23].
На 27 април 2016 г. беше приета Директива (ЕС) 2016/680[24] . Тя има за цел да се гарантира
ефективното прилагане на защитата на физическите лица във връзка с обработването
на лични данни като основно право. Освен това Европейският парламент и Съветът
приеха Регламент (ЕС) 2016/679[25] относно защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Този
регламент има за цел да коригира: фрагментирането на прилагането на защитата на данни
в Съюза; правната несигурност; широко разпространеното в обществото схващане, че
съществуват значителни рискове за защитата на физическите лица, по-специално по
отношение на дейностите онлайн.
Наскоро Парламентът успешно приключи законодателната работа по реформирането на
рамката за защита на данните, както и правилата относно киберсигурността (Директивата

[15]http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/0083c7a4db/Think-Tank.html#studies
[16]http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events.html?id=workshops#documents
[17]Ubiquitous Development of the Digital Single Market (Повсеместно развитие на цифровия единен пазар) –
проучване на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите към Европейския парламент, 2013 г.,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
[18]OВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 45
[19]OВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 22
[20]OВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 128
[21]Регламент (ЕС) 2015/2120, ОВ L 310 от 26.11.2015 г., стр. 1
[22]Директива 2014/61/ЕС, ОВ L 155, 23.5.2014 г., стр. 1
[23]Регламент (EС) № 910/2014, OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73
[24]Директива (ЕС) 2016/680, OВ L 119, 4.5.2016 г., стр.89
[25]Регламент (ЕС) 2016/679, OВ L 119, 4.5.2016 г., стр.1

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0083c7a4db/Think-Tank.html%23studies
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events.html?id=workshops%23documents
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
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относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на сигурност на мрежите и
информационните системи в Съюза (2013/0027(COD)).
Парламентът извърши своя проверка на Търговското споразумение за борба
с фалшифицирането (ACTA) и впоследствие, в законодателната си резолюция от 4 юли
2012 г., — отказа да даде одобрението си за сключване на споразумението[26].
Парламентът следи отблизо прилагането от страна на Комисията на пътната карта
за стратегията за цифровия единен пазар и 16-те инициативи, които трябва да бъдат
изпълнени до края на 2016 г. На 19 януари 2016 г. Парламентът прие доклад по собствена
инициатива, озаглавен „Към Акт за цифровия единен пазар“ (2015/2147(INI))[27]. Този
доклад поставя акцент върху предотвратяването на неоправдано блокиране на географски
принцип, необходимостта от устойчива защита на потребителите, приложима както към
онлайн, така и към офлайн покупките, подобряването на трансграничните доставки на
колетни пратки, премахването на пречките пред цифровите иновации и съгласуваността
на режимите за защита на данните и неприкосновеността на личния живот[28].
Понастоящем Парламентът извършва усилена законодателната работа по предложенията,
представени в отговор на стратегията за цифровия единен пазар и резолюцията „Към Акт
за единния цифров пазар“[29], които се отнасят до теми като необоснованото блокиране на
географски принцип[30], трансграничната доставка на колетни пратки[31], трансграничната
преносимост на услугите за онлайн съдържание[32], преразглеждане на Регламента за
сътрудничество в областта на защитата на потребителите[33], аудио-визуалните медийни
услуги[34], договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние[35]и
договорите за предоставяне на цифрово съдържание.[36]
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[26]OВ C 349 E, 29.11.2013 г., стр. 552.
[27]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC
+PDF+V0//BG
[28]http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160114IPR09903/Stop-geo-blocking-and-boost-e-
commerce-and-digital-innovation-says-Parliament
[29]Приети текстове, P8_TA(2016)0009.
[30]Предложение за Регламент за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми
на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване
на клиентите в рамките на вътрешния пазар, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX
%3A52016PC0289
[31]Предложение за Регламент относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки https://
ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/BG/1-2016-285-BG-F1-1.PDF
[32]Предложение за Регламент за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн
съдържание в рамките на вътрешния пазар https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/BG/1-2015-627-
BG-F1-1.PDF
[33]Предложение за Регламент относно сътрудничество между националните органи, отговорни за
прилагането на законодателството за защита на потребителите (2016/0148 (COD)), http://ec.europa.eu/consumers/
consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal_en.pdf
[34]Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/
ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на
държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите
се пазарни условия (COM(2016)287), http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15948
[35]Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за
онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние, COM(2015)0635 final — 2015/0288 (COD), http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0635&from=EN
[36]Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за
предоставяне на цифрово съдържание, COM(2015)0634 final — 2015/0287 (COD), hhttp://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634.
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