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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Цифровизиране на 

европейската промишленост“ (COM(2016)0180), припомня целта за повишаване до 

2020 г. на приноса на промишлеността за БВП на ЕС на 20%; подчертава важната 

роля, която цифровизирането може да играе в този контекст, а така също и 

възможностите за стопанска дейност, които то може да създаде; подчертава 

неотложната необходимост да се изготви амбициозна стратегия на ЕС, която да 

свързва различните инициативи на ЕС и да координира съответните национални и 

регионални стратегии, като същевременно предотвратява разпокъсването и 

увеличава възможностите за потребителите, работниците и предприятията; 

2. подчертава, че цифровизирането предизвика грандиозни промени във всички 

сектори на икономиката и че Европа трябва да се възползва от тази възможност, за 

да засили своята конкурентоспособност в международен план; настоятелно 

призовава Комисията и държавите членки да развиват и занапред единния пазар на 

ЕС с цел укрепване на европейската промишленост, в това число на МСП и 

стартиращите предприятия, осигуряване на съгласувана регулаторна рамка и 

премахване на необоснованите регулаторни пречки, намаляване на бюрокрацията, 

както и осъвременяване на нормативната уредба; 

3. подчертава необходимостта от подходящи инвестиции и от последователна 

нормативна рамка в областта на научните изследвания и иновациите, 

инфраструктурата, киберсигурността, защитата на данните, електронното 

управление и цифровите умения, за да се гарантира доброто функциониране на 

цифровия единен пазар; подчертава, че в това отношение ЕС изостава от своите 

конкуренти и са необходими повече ресурси за такива инвестиции, и че следва да се 

използват в пълна степен потенциалът и взаимодействието, които предлагат 

съществуващите фондове и стимулирането на частните инвестиции; счита, че 

Комисията следва да полага по-нататъшни усилия за справянето с тези 

предизвикателства по ефективен начин; настоятелно призовава Комисията да 

въведе по-голяма яснота по отношение на финансирането на осъществяващите се в 

момента и на предстоящите инициативи за улесняване на процеса на 

цифровизиране, по-специално по отношение на ролята на ЕФСИ, европейските 

структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и потенциалните 

взаимодействия между тях, както и относно очаквания принос от националните 

бюджети на държавите членки; призовава Комисията да проучи въздействието на 

ПЧП и СТИ в контекста на предстоящата междинна оценка на „Хоризонт 2020“; 

4. припомня, че понастоящем 30 национални и регионални инициативи съществуват 

успоредно; подчертава значението на изграждането на взаимодействие и 

транснационално сътрудничество помежду им, за да се гарантират по-добрата им 

видимост, добавената им стойност и ефективното използване на ресурсите; изразява 

съжаление във връзка с нарастването на обусловените от географското положение 

различия по отношение на конкурентоспособността и цифровизирането на 
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промишлеността; призовава за разширяване на инфраструктурата за фиксирани и 

мобилни свръхвисокоскоростни мрежи, така че да обхванат всички географски 

райони, включително селските или териториално изолираните територии; 

настоятелно призовава Комисията да разработи изчерпателна статистика, която да 

допълва съществуващата, като индекса за навлизането на цифровите технологии в 

икономиката и обществото (DESI), с цел да се оценят по-добре процесите на 

цифровизирането в различни области и сектори; 

5. приветства намерението на Комисията да създаде центрове за цифрови иновации на 

територията на цяла Европа, които да свържат съществуващите инициативи на ЕС и 

националните инициативи;  подчертава, че тези центрове трябва да предлагат 

наставничество и консултации и да предоставят възможности за обмен на най-добри 

практики, призовава Европейската комисия да гарантира, че сътрудничеството и 

инвестициите на европейско равнище в областта на цифровизирането на 

промишлеността водят до постепенно намаляване на цифровото разделение в 

географско отношение, до по-добра координация на съществуващите средства и до 

повишаване на възможностите за цифровизирането на МСП; подчертава във връзка 

с това колко е важно на микро-, малките и средните предприятия да се предостави 

лесна за използване цифрова среда; 

6. подчертава риска от изместване на печалбите от промишлените производители към 

собствениците на частни цифрови платформи и опасността от концентриране на 

пазара в ръцете на неколцина участници, като по този начин на практика се създават 

монополи, по-специално що се отнася до платформите; счита, че трябва да се 

предприемат ефективни и последователни действия от страна на органите по 

конкуренция и – при необходимост – законодателни инициативи, за да се гарантира 

лоялна конкуренция между множество участници, също и в цифровата среда; 

7. подчертава необходимостта спешно да се предложи ефективен план за 

стандартизация и да се гарантира пълна оперативна съвместимост в областта на 

цифровизирането на промишлеността, включително за „интернет на предметите“ и 

автономни системи, тъй като днешните вериги на доставки на равнището на ЕС и 

цифровизацията пораждат предизвикателства в това отношение, които може да 

бъдат решени само на европейско равнище; призовава Комисията да насърчава 

разработването на отворени, оперативно съвместими и съобразени с търсенето 

стандарти във всички ключови области и приветства нейното намерение да 

гарантира достъпа до съществени за стандартите патенти въз основа на 

справедливи, приемливи и недискриминационни (FRAND) условия; припомня на 

Комисията, че при разработването на стандарти е необходимо да се вземат предвид 

всички съответни аспекти, както и да се осигури адекватно участие на всички 

съответни заинтересовани страни, включително социалните партньори и нови 

участници, в процесите на стандартизация на подходящо световно, европейски, 

национално и регионално равнище; 

8. счита, че сигурността на данните и ИТ инфраструктурата и доверието в цифровата 

среда са от съществено значение за отключването на пълния потенциал на растежа и 

иновациите, свързани с цифровизирането на промишлеността в полза на 

работниците, потребителите и бизнеса, в това число МСП и стартиращите 

предприятия; насърчава освен това производителите на търговски софтуер и 
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хардуер да осигурят стандарти за сигурност и безопасност в съответствие с 

наличните най-съвременни технологии; призовава промишлеността, в допълнение 

към принципите на защита на личния живот още при проектирането и по 

подразбиране, да прилага напълно и принципа на сигурност при проектирането; 

9. насърчава полагането от страна на ЕС на по-нататъшни усилия в областта на 

киберсигурността; призовава държавите членки да транспонират по своевременен и 

последователен начин Директивата за мрежова и информационна сигурност и 

стриктно да спазват Общия регламент относно защитата на данните, а така също да 

си сътрудничат ефективно с цел да се гарантира безопасна среда в ЕС за гражданите 

и предприятията; припомня, че през последната година 80% от европейските 

предприятия са имали поне един инцидент, свързан с киберсигурността1; изисква 

серия от нови и конкретни инициативи за предоставяне на насоки на предприятията, 

и по-специално на МСП, относно начините за укрепване на устойчивостта им срещу 

кибератаки и приветства наскоро създаденото от Европейската комисия ново 

публично-частно партньорство в сферата на киберсигурността; 

10. счита, че цифровизирането следва да предостави на потребителите по-голям избор, 

по-лесни за използване и пригодени към специфичните потребности продукти и 

повече информация, по-специално по отношение на качеството на продуктите или 

услугите; 

11. призовава Комисията и държавите членки да вземат необходимите мерки, за да се 

гарантира пълното спазване на правата на работниците и на потребителите на 

неприкосновеност на личния живот и на защита на техните лични данни в цифрова 

среда; подчертава значението на правилното прилагане на Общия регламент 

относно защитата на данните, за да се гарантира пълното прилагане на принципа на 

„защита на личния живот още при проектирането и по подразбиране“; отбелязва все 

по-голямото значение на изясняването на опасенията, свързани с достъпа до данни, 

със собствеността върху данните и с въпроси относно отговорността, и призовава 

Комисията да продължи да прави оценка на действащата регулаторна рамка по 

отношение на тези въпроси; счита, че потребителите следва да могат свободно и 

пълноценно да използват и оползотворяват купуваните от тях продукти и услуги 

(включително свободен избор на ремонтни предприятия), без да бъдат 

възпрепятствани от въпроси, свързани с данните; призовава Комисията в рамките на 

прилагането на Общия регламент относно защитата на данните да изясни и 

определи някои минимални изисквания по отношение на данните, събирани на 

работното място; 

12. подчертава, че Европейската инициатива за компютърни услуги в облак заедно със 

законодателното предложение за свободното движение на данните, целящо 

премахването на неоправданите ограничения относно местоположението на 

данните, имат потенциала допълнително да стимулират процеса на 

цифровизирането на европейската промишленост, и по-специално на МСП и 

стартиращите предприятия, и да предотвратяват разпокъсаността на единния пазар 

на ЕС; призовава Комисията да следи приемането и последователното прилагане на 

Европейската инициатива за компютърни услуги в облак с цел да се даде 

                                                 
1 The Global State of Information Security® („Състоянието на информационната сигурност в света“) 

http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-security-survey.html 

http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-security-survey.html
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възможност за справедливо, бързо, надеждно и безпрепятствено движение и 

използване на данните; припомня на Комисията ангажимента, който поема в 

съобщението си, да представи законодателна инициатива относно свободното 

движение на данни в рамките на ЕС, за да се премахнат или избегнат в 

националното законодателство или националната нормативна уредба неоправдани 

изисквания за локализация; 

13. призовава Комисията да изясни възможно най-скоро правилата за безопасност и 

отговорност във връзка с автономно функциониращите системи (като превозни 

средства и дронове), за да се гарантира бързо и ефективно правно обезщетение в 

случай на инцидент и да се хармонизират условията за изпитване; счита, че 

оперативната съвместимост е необходима, по-специално в сферата на интернета на 

предметите, за да се гарантира, че развитието на нови технологии подобрява 

възможностите за потребителите, които не следва да са зависими само от определен 

брой конкретни доставчици; подчертава предизвикателствата, свързани с 

безопасността, сигурността и отговорността по отношение на „интернета на 

предметите“, приложенията и невградения софтуер; подчертава, че що се отнася до 

„интернета на предметите“, производителите са ключова отправна точка за 

затягането на режимите на отговорност, което ще доведе до по-добро качество на 

продуктите и – по отношение на външния достъп и документираната възможност за 

актуализиране – до по-сигурна околна среда; 

14. отбелязва изключително важните последици, възможности и предизвикателства, 

свързани с протичащото понастоящем цифровизиране, и по-специално с 

цифровизирането на промишлеността, за обществото, бизнес моделите, условията 

на труд и търсенето на работни места; изразява съжаление във връзка с липсата на 

анализ от страна на Комисията на социалните последици от цифровизирането на 

промишлеността и настоятелно призовава Комисията да извърши задълбочен 

анализ на въздействието на цифровизацията на промишлеността в това отношение и 

да го представи на Европейския парламент и Съвета до края на 2017 г.; 

15. макар да признава предлаганите от цифровизирането на промишлеността 

възможности, подчертава също така, че то поставя някои предизвикателства по 

отношение на търсенето на работа, условията на труд и правата на работниците, по-

специално при нестандартните трудови правоотношения, и подчертава 

необходимостта да се гарантират пълно спазване на трудовите права и адекватен 

достъп до социална сигурност при работа в цифровата сфера; счита, че е 

необходимо социалните партньори да участват в определянето на европейски и 

национални инициативи относно цифровизирането на промишлеността; приветства 

ангажимента на Комисията да отговори на опасенията, свързани със социалните 

аспекти на цифровизирането, съвместно с всички заинтересовани страни, като част 

от цялостен диалог и чрез провеждане на кръгли маси на високо равнище и на 

форум по въпросите на цифровизирането с участието на европейски заинтересовани 

страни; 

16. отбелязва значението на цифровите умения за съвременния пазар на труда, за 

приобщаването и конкурентоспособността на европейските региони, както и за 

борбата с цифровото изключване, особено в рамките на Новата европейска 

програма за умения; настоятелно призовава Комисията да насърчава и координира 
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висококачественото образование, ученето през целия живот и професионалното 

обучение, включително в областта на основните и надграждащите квалификации и 

умения, като например компютърна грамотност, кодиране, програмиране и 

криптография, и настоява за необходимите публични и частни инвестиции в тези 

области; 

17. призовава за насърчаване на разширяването на регионалното участие, за да се 

намали изоставането по отношение на иновациите и да се привличат специалисти за 

развитието на европейските региони; подчертава необходимостта да се работи със 

социалните партньори, за да се предвидят потребностите от цифрови умения в 

дългосрочен план, и приветства създаването на Широката коалиция за работни 

места в сферата на цифровите технологии и на други европейски инициативи в тази 

област; насърчава Комисията и държавите членки да гарантират взаимно 

признаване на цифровите квалификации чрез създаване на европейски сертификат 

или система за оценяване; 

18. счита, че трябва да се развива основана на сътрудничество цифрова среда, както и 

платформи, които да допринасят за благоприятстващо цифровизирането на 

промишлеността киберпространство, с цел да се повиши конкурентоспособността 

на европейската промишленост. 
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Zullo 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Pascal Arimont, Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Anna Hedh, 

Kaja Kallas, Roberta Metsola, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc 

Tarabella, Ulrike Trebesius 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Andrea Bocskor 

 
 


