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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно „Към Акт за цифровия единен пазар“
(2015/2147(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, включена в 
Договорите чрез член 6 от Договора за ЕС,

– като взе предвид член 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС),

– като взе предвид член 3, параграф 3 от ДФЕС,

– като взе предвид член 9 от ДФЕС,

– като взе предвид член 12 от ДФЕС,

– като взе предвид член 14 от ДФЕС и Протокол 26 относно услугите от общ 
(икономически) интерес, приложен към ДФЕС,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за цифров 
единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „За създаване на 
програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични 
администрации, предприятията и гражданите (ISA2): Оперативната съвместимост 
като средство за модернизиране на обществения сектор“ (COM(2014)0367),

– като взе предвид Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и 
сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху 
музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар1,

– като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно прилагането на 
Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. 
относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му 
права в информационното общество2,

– като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г., озаглавена „Към обновен 
консенсус относно гарантиране на спазването на правата върху интелектуалната 
собственост: план за действие на ЕС“3,

– като взе предвид своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно подкрепянето 

1 ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72.
2 Приети текстове, P8_TA(2015)0273.
3 Приети текстове, P8_TA(2015)0220. 
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на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Към 
просперираща икономика, основана на данни“ (COM(2014)0442),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 септември 2011 г. за 
определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни 
съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на 
директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012 
(COM(2013)0627),

– като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2013 г. относно 
заблуждаващите търговски практики2,

– като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно такси за 
възпроизвеждане за лично ползване3,

– като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2013 г. относно доклада за 
изпълнението относно регулаторната рамка в областта на електронните 
комуникации4,

– като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно 
оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа5,

– като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно интегрирания 
пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната 
търговия в ЕС6,

– като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2013 г. относно доизграждането на 
цифровия единен пазар7,

– като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно Програмата в 
областта на цифровите технологии за растеж, мобилност и заетост: време е за 
ускорени действия8,

– като взе предвид приложението на Комисията към съобщението, озаглавено 
„Пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): резултати и 
следващи стъпки“ (COM(2013)0685),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 март 2013 г. относно мерки за 
намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи (COM(2013)0147),

1 Приети текстове, P8_TA(2014)0071.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0436.
3 Приети текстове, P7_TA(2014)0179.
4 Приети текстове, P7_TA(2013)0454.
5 Приети текстове, P7_TA(2013)0535.
6 Приети текстове, P7_TA(2014)0067.
7 Приети текстове, P7_TA(2013)0327.
8 Приети текстове, P7_TA(2013)0377.
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– като взе предвид предложението на Комисията от 7 февруари 2013 г. за директива 
относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна 
сигурност в Съюза (COM(2013)0048),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 23 април 
2013 г., озаглавен „План за действие за електронната търговия за периода 2012 – 
2015 г. – актуално състояние през 2013 г.“ (SWD(2013)0153),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и 
удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за 
отмяна на Директива 1999/93/ЕО1,

– като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно новата програма за 
европейската политика за защита на потребителите2,

– като взе предвид своята резолюция от 22 май 2013 г. относно прилагането на 
Директивата за аудиовизуалните медийни услуги3,

– като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно 
доизграждането на цифровия единен пазар4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 18 декември 2012 г. относно 
съдържанието в рамките на единния цифров пазар (COM(2012)0789),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 декември 2012 г. относно 
достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор 
(COM(2012)0721),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г., озаглавено 
„Акт за единния пазар II – Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, 
за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) 
№ 680/2007 и (ЕО) № 67/20105,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта 
на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 
1336/97/ЕО6,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 26 февруари 2014 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо 

1 ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0239.
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0215.
4 Приети текстове, P7_TA(2012)0468.
5 ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129.
6 ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14.
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европейско право за продажбите1,

– като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно 
разпространението онлайн на аудио-визуални творби в Европейския съюз2,

– като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2012 г. относно защитата на 
критичната информационна инфраструктура – постижения и предстоящи стъпки 
за постигане на сигурност в световното кибернетично пространство3,

– като взе предвид своята резолюция от 20 април 2012 г. относно електронното 
управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен 
цифров пазар4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г. до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите, озаглавено „Акт за единния пазар: Дванадесет лоста за насърчаване на 
растежа и укрепване на доверието“ (COM(2011)0206),

– като взе предвид Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър5,

– като взе предвид резолюцията си от 21 септември 2010 г. относно доизграждането 
на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия6,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г. до 
Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет 
и Комитета на регионите, озаглавено „Акт за единния пазар: За изграждане на 
високо конкурентна социална пазарна икономика — 50 предложения с оглед 
подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия за всички нас“ 
(COM(2010)0608),

– като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно управление на 
интернет: следващи стъпки7,

– като взе предвид резолюцията си от 5 май 2010 г. относно определянето на нова 
програма за цифровите технологии за Европа: от i2010 до digital.eu 8,

– като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно Интернет на 
нещата9,

– като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

1 Приети текстове, P7_TA(2014)0159.
2  Приети текстове, P7_TA(2012)0324.
3  Приети текстове, P7_TA(2012)0237.
4 Приети текстове, P7_TA(2012)0140.
5  ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7.
6 OВ C 50E, 21.2.2012 г., стр. 1.
7  OВ C 236E, 12.8.2011 г., стр. 33.
8 OВ C 81E, 15.3.2011 г., стр. 45.
9 OВ C 236E, 12.8.2011 г., стр. 24.
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25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1 ,

– като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар2 ,

– като взе предвид предложението на Европейската комисия относно 
интелектуалната собственост: срок за закрила на авторското право и някои сродни 
права (2008/0157(COD)),

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите съгласно член 55 от Правилника за дейността,

– като взе предвид докладите на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията 
по заетост и социални въпроси, комисията по култура и образование, комисията 
по правни въпроси, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи, комисията по икономически и парични въпроси и комисията по транспорт 
и туризъм (A8-0000/2015), 

А. като има предвид, че използването на интернет и мобилни комуникации промени 
начина, по който ползвателите общуват, творят, потребяват и споделят; като има 
предвид, че това разшири пазара и улесни достъпа на малките предприятия до 
пазар от 500 милиона потребители и разработването на нови идеи от 
предприемачите;

Б. като има предвид, че всички политики и законодателството на ЕС в областта на 
цифровия единен пазар следва да позволяват появата на нови възможности за 
потребителите и предприятията, особено в рамките на съвременното общество на 
услугите, при същевременно възприемане на холистичен подход, който да отчита 
тяхното социално измерение, тъй като те неизбежно са свързани със структурни 
промени;

В. като има предвид, че 75 % от добавената стойност от цифровата икономика се 
дължи на традиционната индустрия; като има предвид, че интеграцията на 
цифрови технологии остава слаба, като само 1,7% от предприятията в ЕС 
използват пълноценно модерните цифрови технологии и 14% от МСП използват 
интернет като канал за продажби;

Г. като има предвид, че високото ниво на защита на потребителите и на тяхното 
удовлетворение неизбежно предполага наличието на избор, гъвкавост, 
информация и доверие в една сигурна онлайн среда;

1  ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.
2  ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ: ЗАЩО СЕ НУЖДАЕМ ОТ ЦИФРОВ ЕДИНЕН ПАЗАР?
1. приветства съобщението, озаглавено „Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; счита, че възприетият хоризонтален подход трябва да бъде укрепен при 
прилагането му, тъй като цифровият сектор влияе върху всяко измерение на 
обществото и икономиката;

2. счита, че едно по-добро регулиране следва да спомогне за разглеждане на 
политиката през призмата на цифровите технологии и да улесни 
приспособяването на законодателството и рамките на прилагането в светлината на 
новите технологии и новите бизнес модели, за да се избегне фрагментирането на 
единния пазар;

3. счита, че доверието на потребителите в цифровите услуги е от жизненоважно 
значение за иновациите и растежа в цифровата икономика и че укрепването на 
това доверие следва да бъде в основата както на публичната политика, така и на 
бизнес моделите;

4. подчертава спешната необходимост Комисията и държавите членки да поощрят 
една по-динамична икономика, за да се постигне разцвет на иновациите и растеж 
на предприятията чрез развитието на електронно правителство, осъвременена 
нормативна рамка, пригодена към появата и растежа на иновативни предприятия, 
и дългосрочна стратегия за инвестиции в инфраструктура, умения, научни 
изследвания и иновации;

5. призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да продължи да 
разработва инициативи за стимулиране на предприемачеството – от промяна на 
разбирането за това как да се формулира успехът до насърчаване на културата на 
предприемачество и иновативност; освен това счита, че разнообразието и 
специфичните характеристики на различните национални центрове за иновации 
биха могли да се превърнат в реално конкурентно предимство на ЕС, ако са 
ефективно свързани помежду си;

6. изразява загриженост относно различните национални подходи към 
регламентирането на интернет и икономиката на споделянето; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме действия за запазване на целостта на 
единния пазар и на интернет като отворена и глобална платформа за комуникация 
и иновации;

2. ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ОНЛАЙН ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА 
В ЦЯЛА ЕВРОПА
2.1 Правила за трансгранична електронна търговия, на които потребителите и 
предприятията могат да се доверят

7. приветства инициативата на Комисията за подобряване на правната защита на 
потребителите по отношение на нематериалното цифрово съдържание; посочва, 
че макар потребителите, които купуват материално цифрово съдържание, да са 
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защитени от законите за защита на потребителите, правата на потребителите при 
покупка на нематериално цифрово съдържание остават до голяма степен 
нерегулирани; изразява съгласие, че потребителите следва да се ползват от 
сравнимо равнище на защита, независимо от това дали купуват цифрово 
съдържание онлайн или офлайн;

8. счита, че най-подходящият и пропорционален подход е пълното хармонизиране 
на правната рамка, уреждаща онлайн продажбите, независимо дали те са 
трансгранични или вътрешни продажби, като същевременно се запази  
съгласуваността между правилата за онлайн и офлайн продажби по отношение на 
правните средства за защита;

9. счита, че съществува риск предложенията на Комисията да доведат до нарастващо 
несъответствие между приложимите правни стандарти за офлайн и онлайн 
покупки;

10. изразява съжаление поради непрецизния характер на предложението на 
Комисията по отношение на законодателна мярка за по-широкообхватно 
законодателство за онлайн продажбите, което освен материалните стоки да 
обхваща и продуктите с цифрово съдържание;

11. изразява скептицизъм по отношение на правното естество на образците на 
договори за онлайн продажби на материални стоки при липсата на нормативна 
уредба;

12. отправя искане за стратегия за „активни потребители“, за да се прецени по-
конкретно дали в онлайн пространството е улеснена смяната на доставчика от 
потребителя и дали са необходими действия, за да се улесни смяната на 
доставчика от потребителя с цел да се насърчи конкуренцията на онлайн 
пазарите;

13. призовава Комисията да проучи възможностите за въвеждане на марка за доверие 
на ЕС за онлайн продажби с цел да се създаде доверие, по-специално по 
отношение на трансграничните онлайн продажби;

14. призовава за амбициозна рамка за прилагане на Директивата за услугите; 
насърчава Комисията да използва всички налични средства на свое разположение, 
за да гарантира пълното и правилно прилагане на съществуващите правила, 
включително ускорени процедури за нарушение при установяване на неправилно 
или недостатъчно прилагане на директивата;

2.2 Финансово достъпни висококачествени трансгранични доставки на колетни 
пратки
15. подчертава, че достъпните, включително във финансово отношение, ефективни и 

висококачествени услуги за доставки са съществена предпоставка за разцвета на 
трансграничната електронна търговия; подкрепя предложените мерки за 
подобряване на прозрачността на цените, оперативната съвместимост и 
регулаторния надзор, които следва да са насочени както към гладкото 
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функциониране на пазарите за трансгранична доставка на колетни пратки, така и 
към спазване на съответните социални и трудови права, като предоставят 
достатъчно гъвкавост, за да може пазарът за доставки да се развива и 
приспособява към технологичните иновации;

2.3. Предотвратяване на блокирането на географски принцип
16. счита, че са необходими амбициозни действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-специално чрез прекратяване на практиките на 
блокиране на географски принцип и нелоялната ценова дискриминация въз 
основа на географско местоположение;

17. подкрепя по-специално планирания от Комисията контрол на практическото 
правоприлагане на член 20, параграф 2 от Директивата за услугите с цел да се 
анализират възможните модели на дискриминация срещу потребители въз основа 
на тяхната държава на пребиваване; призовава Комисията да идентифицира и да 
дефинира по кратък начин групи от случаи на обоснована дискриминация по 
член 20, параграф 2 от Директивата за услугите, за да се забрани необоснованото 
дискриминационно поведение от страна на частни субекти и да се подпомогне на 
практика тълкуването от страна на органите, отговорни за прилагането на член 20, 
параграф 2; призовава Комисията да положи съгласувани усилия, за да добави 
разпоредбата по член 20, параграф 2 към приложението на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 с цел да се ползват правомощията за разследване и правоприлагане 
на Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите;

18. освен това изтъква значението на текущото секторно проучване на конкуренцията 
в сектора на електронната търговия, целящо да разследва, наред с другото, 
въпроса дали ограниченията при  блокирането на географски принцип не 
нарушават разпоредбите на правото на ЕС в областта на конкуренцията; 
подчертава значението на засилването на доверието на потребителите и на 
предприятията чрез въвеждане на промени в Регламента за групово 
освобождаване, и най-вече в членове 4а и 4б, с цел да се ограничи нежеланото 
премаршрутиране и да се намалят териториалните ограничения;

2.4. По-добър достъп до цифрово съдържание – модерна и по-европейска рамка за 
авторското право
[становище на комисията по правни въпроси и на комисията по култура и образование]

2.5. Намаляване на тежестите и пречките, свързани с ДДС, при трансграничните 
продажби
[становище на комисията по икономически и парични въпроси]

3. СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ ЗА 
МОДЕРНИ ЦИФРОВИ МРЕЖИ И НОВАТОРСКИ УСЛУГИ
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3.1. Осигуряване на подходящи правила в областта на далекосъобщенията
19. подчертава, че стимулирането на частните инвестиции във високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за комуникация е изискване, за да може да се 
постигне какъвто и да било напредък в областта на цифровите технологии, като 
конкуренцията остава основната движеща сила по отношение на инвестициите в 
инфраструктура, иновациите, достъпните цени и избора на потребителите; счита, 
че на все още разпокъсания европейски пазар на далекосъобщенията не 
съществуват много доказателства за връзка между консолидирането на 
операторите и увеличаването на инвестициите в мрежите;

20. подчертава, че тъй като развитието на предоставяните директно без участие на 
интернет доставчика услуги (over-the-top) увеличи търсенето и конкуренцията в 
полза на потребителите, модернизирането на телекомуникационната рамка не би 
трябвало да доведе до по-голяма регулаторна тежест, а да даде тласък на 
иновациите и лоялната конкуренция;

21. призовава като приоритет да се създаде хармонизирана рамка за разпределяне на 
радиочестотния спектър с цел стимулиране на дългосрочни инфраструктурни 
инвестиции;

22. подчертава, че еднаквото прилагане на пакета за изграждане на континентална 
мрежа, включително премахването на допълнителните такси за роуминг и 
принципа на неутралност на мрежата, изисква създаването на единен европейски 
регулаторен орган по телекомуникации;

3.2. Медийна рамка за 21-ви век
[становище на комисията по култура и образование]

3.3. Подходяща регулаторна среда за платформите и посредниците
3.3.1. Роля на онлайн платформите

23. настоятелно призовава Комисията да разработи благоприятна за иновациите 
политика, която да насърчава конкуренцията между онлайн платформите и 
иновациите в тази сфера; счита, че приоритетите следва да бъдат прозрачност, 
улесняване на смяната на платформите или онлайн услугите, достъп до 
платформите, както и определяне и преодоляване на пречките пред създаването и 
разрастването на платформите;

24. оценява инициативата на Комисията да извърши анализ на ролята на платформите 
в цифровата икономика като част от предстоящата стратегия за вътрешния пазар;

25. насърчава Комисията да анализира необходимостта от защита на потребителите в 
икономиката на споделянето и когато е целесъобразно и ако е необходимо, да 
излезе с предложения за осигуряване на адекватна потребителска нормативна 
рамка в цифровата сфера, включително по отношение на евентуални злоупотреби;
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3.3.2. Борба с незаконното съдържание в интернет
[становище на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи и на комисията по правни въпроси]

3.4. Укрепване на доверието и сигурността в сферата на цифровите услуги и при 
обработката на лични данни
26. счита, че за да се гарантира доверието в цифровите услуги, са необходими повече 

ресурси от публичния и частния сектор за укрепване на сигурността на 
информационните системи и онлайн мрежите и криптиране на комуникациите, за 
подобряване на превенцията срещу кибератаки и за повишаване на познанията по 
основните процеси, свързани със сигурността, сред ползвателите на цифрови 
услуги;

4. ПОСТИГАНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ НА 
ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА
27. счита, че цифровата трансформация на промишлеността е от съществено значение 

за конкурентоспособността на европейската икономика, като ѝ позволява да 
подобри ефективността си и да  получи достъп до неизползван потенциал; 
призовава Комисията да разработи план за цифрова трансформация, който 
включва поставяне на цели и модернизиране на законодателството, за да 
подкрепи внедряването на цифрови технологии и свързаността от край до край, 
по-специално в промишлените вериги за създаване на стойност;

4.1. Изграждане на икономика на данните
28. подчертава възможностите, които новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в облак, интернет на предметите и други 
основани на данни технологии, могат да предложат на икономиката и обществото, 
особено ако бъдат интегрирани с други сектори, като енергетика, логистика или 
здравеопазване;

29. призовава Комисията да извърши съвместно с публичния и частния сектор широк 
и прозрачен преглед на големите информационни масиви до март 2016 г. с цел да 
предвиди нуждите на технологиите, използващи големи информационни масиви, 
и да вземе мерки относно потенциалните рискове и предизвикателства;

30. призовава за разработването на европейски подход и за по-нататъшна интеграция 
на единния пазар във връзка с интернет на предметите, придружени от стратегия 
за определяне на стандарти, укрепване на доверието в тези технологии чрез 
сигурност и прозрачност и чрез инициативата за „свободно движение на данни“, 
изясняване на правилата относно използването и собствеността на данните и 
достъпа до тях, както и улесняване на смяната на доставчици на услуги по пренос 
на данни, за да се предотврати възникване на зависимост;
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31. счита, че публичните администрации следва по подразбиране да предоставят 
свободен достъп до данните си и следва да бъде постигнат напредък по размера 
на свободно достъпните управленски данни и по определянето на ключови набори 
от данни, които трябва да бъдат предоставяни поради значението си за развитието 
на иновативни услуги;

32. отчита растящата загриженост на потребителите в ЕС относно използването на 
лични данни от доставчици на онлайн услуги; подчертава важната роля на 
активните потребители за насърчаване на конкуренцията; настоятелно призовава 
Комисията да изясни правилата, свързани със собствеността върху данните и 
преносимостта на данните в съответствие с ключовия принцип, че гражданите 
следва да имат контрол върху личните си данни;

4.2. Увеличаване на конкурентоспособността чрез оперативна съвместимост и 
стандартизация
33. счита, че планът за стандартизация на ИКТ и преразглеждането на рамката за 

оперативна съвместимост следва да имат за цел по-бързото определяне на 
стандарти по открит и конкурентен начин, за да се реализират икономии от 
мащаба и да се увеличи секторната оперативна съвместимост;

4.3. Приобщаващо електронно общество
4.3.1. Цифрови умения и експертен опит
[становище на комисията по култура и образование и на комисията по заетост и 

социални въпроси]

4.3.2. Електронно управление
34. счита, че развитието на електронната администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват разходите и да се предоставят по-добри 
услуги на гражданите; настоятелно призовава Комисията съвместно с държавите 
членки да разработи амбициозен план за действие за електронно управление, 
който включва референтни показатели за напредъка, поетапен секторен подход 
към прилагането на „принципа на еднократност“ в публичните администрации и 
пълното въвеждане на силно криптирана електронна идентификация и силно 
криптирани електронни подписи;

35. призовава за разработването на всеобхватен единен цифров портал като единен 
цифров процес от край до край, който дава възможност дружества да се създават 
и да извършват дейност в целия Европейски съюз – от учредяване на дружеството 
онлайн до имена на домейни, обмен на информация за съответствието, 
признаване на електронни фактури, подаване на данъчни декларации, опростен 
онлайн режим на ДДС, онлайн информация относно спазването на изискванията, 
командироване на работници, права на потребителите, достъп до потребителски и 
бизнес мрежи, уведомителни процедури и механизми за уреждане на спорове;

36. изразява загриженост, че инфраструктурите тип „изчислителен облак“ за научни 
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работници все още извършват дейност като отделни субекти; призовава 
Комисията в сътрудничество с организациите за електронни инфраструктури и 
техните ползватели да изготви план за действие, който да доведе до създаването 
на отворения единен научен „изчислителен облак“ до края на 2016 г.; счита, че 
той трябва да служи като стимул за развитието на изчислителни облаци в Европа 
извън науката, за създаването на по-добри взаимовръзки между центровете за 
иновации, за екосистемите за стартиращи предприятия и за подобряването на 
сътрудничеството между университетите и промишлеността по отношение на 
търговската реализация на технологиите;

37. настоятелно призовава Комисията да се съсредоточи върху прилагането на 
разпоредбите за електронни обществени поръчки, както и върху единния 
европейски документ за обществени поръчки (паспорт за обществени поръчки), за 
да се улесни достъпът до пазара на ЕС за всички икономически оператори, при 
спазване на всички критерии за подбор, изключване и възлагане;

38. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 6-и май 2015 г. Комисията прие предложение за съобщение, озаглавено „Стратегия 
за цифров единен пазар за Европа“, включващо 16 инициативи, които трябва да бъдат 
реализирани до края на 2016 г. Съпоставяйки цифровия единен пазар с единния пазар, 
законодателите на ЕС осъзнаха огромните възможности за преуспяване на 
предприемачите и предприятията от ЕС и за пълно възстановяване на пазара на труда в 
ЕС от последиците от икономическата криза и последващите мерки. Иновациите в 
цифровия сектор непрекъснато променят начина, по който гражданите общуват, 
споделят, потребяват и дори постъпват, и следователно водят до нови възможности 
както за предприятията, така и за ползвателите. Засиленото използване на цифрови 
технологии може допълнително да подобри достъпа на гражданите до информация и 
култура, техните възможности за работа и да им предостави по-голям избор на 
продукти. То има също така потенциал за модернизиране и подобряване на 
управлението и администрацията в ЕС и неговите държави членки. Насърчаването на 
динамична икономика е необходимо за разцвета на иновациите и разрастването на 
иновативните предприятия; ето защо това следва да бъде в центъра на вниманието на 
Европейската комисия и държавите членки. Необходимо е също и да се направи повече 
за насърчаване на предприемаческата култура, включително иновативните стопански 
модели, и да се подобри свързаността на много успешни иновационни центрове в 
Европа.

Стратегията за цифровия единен пазар е структурирана в три части: 1) достъп: по-
добър достъп за потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги в цяла 
Европа; 2) околна среда: създаване на подходящи условия за успешното развитие на 
цифрови мрежи и новаторски услуги; 3) икономика и общество: постигане на 
максималния потенциал за растеж на цифровата икономика. Настоящият доклад е 
отговор на 16-те предложения, представени от Европейската комисия; той 
допълнително разглежда действията, които трябва да бъдат предприети за завършване 
на цифровия единен пазар, и последиците, които реализирането на цифровия единен 
пазар ще имат върху обществото и икономиката като цяло.

Законодателство в областта на онлайн продажбите

Комисията идентифицира липсата на общ набор от правила за трансграничните онлайн 
продажби като едно от най-големите препятствия за МСП и за потребителите да 
продават или купуват онлайн и в целия ЕС. По-нататък Комисията посочва, че важни 
аспекти на законодателството в областта на онлайн и офлайн продажбите вече са или 
напълно хармонизирани, или частично хармонизирани чрез директивата относно 
продажбата на потребителски стоки и директивата относно борбата със забавяне на 
плащането, а онлайн продажбите на цифрово съдържание продължават да бъдат до 
голяма степен нерегулирани, независимо от законодателството на ЕС или от 
националното законодателство. По отношение на регулаторната област, свързана с 
онлайн продажбите на цифрово съдържание, трябва да се вземе под внимание, че 
онлайн пазарът на цифрово съдържание расте непрекъснато. До този момент 
потребителят, който купува материално цифрово съдържание, има достъп до широка 
гама от права, докато потребителят, който купува същото цифрово съдържание, 
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доставено по електронен път — не.

По отношение на материалните стоки, Европейската комисия посочва, че най-
практичното решение на фона на нежеланието на европейските търговци и потребители 
да участват в трансгранична търговия е да се позволи върховенство на правото на 
юрисдикцията на пребиваване на продавача, като същевременно се установи „единен 
набор от правила“.

Този подход съдържа риска от предлагането на „лека версия“ на общо европейско 
право за продажбите и следователно незадължителен правен режим. Един европейски 
образец на стандартни договори, съдържащ „основните права и задължения на страните 
по договор за продажба“ за трансгранични и национални онлайн продажби, не 
съответства на изготвянето на вторичното законодателство на ЕС, по принцип 
състоящо се от регламенти, директиви, решения, препоръки и становища (член 288 от 
ДФЕС). Това предполага, поне в началото, един допълващ и следователно 
незадължителен режим. Предвид вече напредналото ниво на хармонизация на 
законодателството на ЕС в областта на продажбите, пълната хармонизация на това 
право, изглежда, е за предпочитане, и по-специално с оглед на заявената цел на 
съобщението за подобрени условия за трансграничните онлайн продажби.

Подобрено прилагане на свързаното вторично законодателство
Европейската комисия определи предотвратяването на неоправдано блокиране на 
географски принцип и допълнителна дискриминация срещу потребителите при 
трансгранични сценарии за една от основните си цели. Дискриминацията срещу 
потребителите въз основа на държавата на пребиваване се реализира предимно чрез 
отказ за сключване на договори и пренасочване към националните уебсайтове. Въпреки 
честите случаи на подобни дискриминационни мерки, които разделят единния пазар и 
възпрепятстват търговията отвъд националните граници, съдебната практика на Съда 
на Европейските общности е относително незначителна.

Комисията обявява действия, а именно по отношение на рамката, установена от 
член 20, параграф 2 от Директивата за услугите. Мерките за изпълнение, взети от 
Комисията, обаче не следва да водят до претоварване на микро- и малките предприятия 
в тази конкретна област. Следователно би било добре Комисията да установи и 
определи групи случаи на оправдана дискриминация съгласно член 20, параграф 2 от 
Директивата за услугите. Друга обещаваща мярка би могла да бъде участието на 
Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите с цел повече 
стриктност на все още твърде различното прилагане. Освен това е препоръчително да 
бъде изяснено съществуващото законодателство на ЕС в областта на конкуренцията. 

Законодателство за защита на конкуренцията в областта на електронната 
търговия
Важно е да се отбележи, че в сферата на продажбите по интернет (член 4а) и 
териториални ограничения (член 4б) съществуващият регламент за групово 
освобождаване трябва да се преразгледа, за да бъде направен по-прецизен и по този 
начин и по-лесно приложим от търговците на дребно и организациите за защита на 
потребителите. Въпреки че териториалната защита, позволена съгласно регламента, е 
ограничена до „активните“ продажби и ограничения върху пасивните продажби никога 
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не се допускат, съответните насоки за това как могат да бъдат определени „пасивните“ 
продажби оставят твърде много свобода за тълкуване и по този начин насърчават 
териториална защита, и по този начин нарушение на членове 101 и 102 от ДФЕС.

Електронно управление
Публичните администрации играят важна роля в областта на иновациите в областта на 
цифровите услуги, но и в тяхното използване от гражданите и предприятията. 
Преминаването към цифрови технологии е възможност, която трябва да се използва от 
европейската публична администрация на всички равнища, с оглед модернизиране на 
организацията на публичните администрации чрез подобряване на ефикасността, което 
е от полза както за гражданите, така и за стопанските субекти, като също така за 
постигането на тази цел е необходим и нов план за действие за електронно управление. 
Инвестициите в цифровизацията на публичната администрация с оперативно 
съвместими решения представляват начин за напредък към по-добро разходване на 
публични средства и за по-нататъшно интегриране и свързване на териториите, хората 
и предприятията в ЕС. 

В същото време всички технологични системи за електронно управление трябва да 
имат за цел да приближат контрола върху решенията към гражданите, като по този 
начин увеличават достъпа до услуги и прозрачността. Свободният достъп до данни 
следва да продължи да бъде наличен и следва да бъдат идентифицирани ключови 
набори от данни, които трябва да бъдат публикувани. Комисията заедно с държавите 
членки следва да проучи прилагането на принципа на „еднократност“ в публичните 
администрации, тъй като той спестява време и разходи. Учредяването на дружество и 
спазването на правните изисквания в целия ЕС следва да бъдат възможни чрез 
използването на всеобхватен единен цифров портал, напр. като се даде възможност за 
използването на електронни подписи, електронна идентификация, електронно 
фактуриране, достъп до възлагането на обществени поръчки и спазване на 
разпоредбите за ДДС. Това би следвало да опрости процедурите, най-вече за малките 
предприятия и микропредприятията, които желаят да работят и да се разраснат отвъд 
границите. 

Създаване на подходящи условия и равнопоставеност за модерни цифрови мрежи 
и новаторски услуги
Цифровата инфраструктура е гръбнакът на цифровия единен пазар. Европейската 
комисия трябва да гарантира, че нормативната рамка стимулира конкуренцията и по 
този начин частните инвестиции в мрежи. Тя не води до отслабване на правилата за 
защита на конкуренцията, тъй като няма достатъчно доказателства за връзка между 
консолидирането на дружествата и увеличаването на инвестициите. Преразглеждането 
на телекомуникационната рамка следва да има за цел да гарантира, че правилата са 
пригодни за дигиталната ера и стимулират конкуренцията и иновациите за 
предоставяните директно без участие на интернет доставчика услуги (over-the-top) и за 
телекомуникационните оператори, в полза на потребителите. Стимулирането на 
частните инвестиции в мрежи също изисква Европейският съюз да има хармонизирана 
рамка за разпределянето на радиочестотния спектър, за да се гарантира правна 
сигурност за инвеститорите. Европейската комисия следва незабавно да ускори процеса 
заедно с държавите членки за постигане на напредък по предложението. И накрая, но 
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не на последно място, Европейската комисия следва да предложи единен 
телекомуникационен регулаторен орган, за да се гарантира еднаквото прилагане на 
правилата.

Що се отнася до онлайн платформите, Комисията следва да разгледа основните 
двигатели на конкуренцията и иновациите между и в рамките на платформите и да 
разработи политика относно онлайн платформите, която е ориентирана към бъдещето и 
е благоприятна за иновациите. Увеличаването на интернет платформите създаде 
икономически растеж в Европа и откри нови възможности за гражданите, 
потребителите, малките предприятия и дори микропредприятията, като се имат 
предвид разнообразието и многообразието на платформите. Комисията следва също да 
разгледа начини за предоставяне на ползвателите на тези платформи на права и 
възможности чрез повече прозрачност, преносимост на данните и способността да се 
премине от една платформа към друга, но и да определи и да преодолее пречките пред 
растежа и мащаба на тези дружества. Освен това Комисията следва да анализира 
необходимостта от защита на потребителите в икономиката на споделянето и – по 
целесъобразност и при необходимост, да излезе с предложения за осигуряване на 
адекватна потребителска нормативна рамка в цифровата сфера.

Постигане на максималния потенциал за растеж на цифровата икономика
Една от основните критики на стратегията за цифровия единен пазар е във връзка с 
липсата на визия за цифровата трансформация на промишлеността, тъй като 75% от 
добавената стойност от цифровата икономика се дължи на традиционното 
производство, но степента на интегрирането му на цифрови технологии продължава да 
бъде твърде незначителна. Поради това Комисията следва да разработи план за 
цифровата трансформация на промишлеността, с цел да се увеличи 
конкурентоспособността на европейската икономика, да се повиши ефективността и да 
се реализира достъп до неизползвания потенциал. Това изисква европейски подход, в 
т.ч. стратегия за определяне на стандарти, и интегрирането на единния пазар в 
основаните на данни технологии като изчисления в облак, интернет на предметите и 
големи информационни масиви, премахване на препятствията пред свободния поток на 
данни в Европа и увеличаването на наличието на свободно достъпни данни.

Засилването на доверието в цифровите технологии също е от съществено значение за 
развитието на икономиката, основана на данни. Във връзка с това Комисията следва да 
изясни правилата относно собствеността върху данните и преносимостта на данните, 
като гарантира, че гражданите упражняват контрол върху своите собствени данни. 
Освен това са необходими повече публични и частни ресурси, за да се укрепи 
сигурността на информационните технологии и онлайн, криптирането на 
комуникацията, предотвратяването на кибератаки и повишаването на осведомеността 
във връзка с елементарната сигурност на информационните технологии сред 
ползвателите на цифрови услуги.


