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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. подчертава, че едно силно европейско гигабит общество и своевременното 

разгръщане на 5G технологиите е най-приобщаващият път към изграждането на 

цифровия единен пазар, тъй като използването на високоскоростен широколентов 

достъп може да насърчи всеобщия растеж, особено в селските райони, като им се 

предоставят инструменти, които да им позволят да участват в ерата на „интернет на 

нещата“ (ИН) със същото темпо като градските райони, като в същото време се 

ползват с конкурентното предимство на по-ниските разходи за настаняване, хранене 

и образование;

2. изразява съжаление във връзка с положението, породено от бавната реакция на ЕС 

към 4G технологиите, в сравнение с други региони в света, които поеха водещата 

роля и сега черпят всички свързани с това ползи;

 подчертава, че е от изключително значение ефективното реагиране в ранните етапи 

на 5G, за да може ЕС да заеме предни позиции в играта, тъй като ползите от 

позицията на световен лидер в подготовките за тази технология са потенциално 

много високи, а за тази цел политиките и правилата трябва да бъдат ориентирани 

към бъдещето, благоприятни за инвестициите и иновациите, основани на пазара и 

на гъвкав подход, който насърчава конкуренцията, в съчетание с разумни данъчни 

политики, като признава, че са необходими инвестиции, за да се създаде 

конкуренция, която на свой ред да стимулира иновациите, нови услуги и, в крайна 

сметка, повече инвестиции, които са от полза за потребителя;

 подчертава, че е необходимо да се приведат в съответствие основните правила за 

разпределение на нови радиочестоти в рамките на 700 MHz-овата честотна лента за 

безжични широколентови комуникации, както и да се обмисли възможността за 

предоставяне на достатъчно дългосрочни лицензии, така че да се осигури 

предвидимост за инвеститорите, като същевременно подчертава, че споразумението 

относно хармонизирането на пълния набор от честотни обхвати под и над 6 GHz е 

от стратегическо значение за въвеждането на 5G и трябва да бъде постигнато до 

края на 2017 г.;

5. подчертава, че създаването на общоприети браншови стандарти за 5G мрежите и 5G 

устройствата за ИН, е от съществено значение, за да се гарантира бързото приемане 

на ИН, както и че е необходимо лидерство в частния сектор за приемането на тези 

стандарти;

6. изразява загриженост, че при липсата на модерни цифрови мрежи и 

инфраструктура, която предоставя висококачествена и бърза свързаност, ЕС 

рискува да изостане от други региони по отношение на привличането на 

инвестиции и запазване на знанията, което ще доведе до загуба на конкурентно 

предимство; 

7. отново потвърждава своята убеденост в неотложната необходимост от 
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стандартизация, която да предотврати разпокъсването сред 5G технологиите, така 

че да не се възпрепятства оперативната съвместимост; припомня, че поемането на 

водеща роля в изготвянето на световни стандарти в областта на международното 

сътрудничество е от първостепенно значение; също така потвърждава 

необходимостта от гарантиране на наличността на първоначални общи 5G 

стандарти най-късно до края на 2019 г., като по този начин се даде възможност за 

своевременно стартиране на 5G за търговски цели;

8. подчертава факта, че според Комисията планът за действие за въвеждането на 5G в 

целия ЕС има „потенциал да създаде два милиона работни места“, въпреки 

настоящия последователен, но нисък растеж и високата безработица, особено сред 

младите хора;

9. отбелязва необходимостта от решително ангажиране с всички заинтересовани 

страни, от институциите на ЕС до държавите членки, от частния сектор до 

гражданското общество, за да се развие обща и споделена визия, основаваща се на 

идеята, че цифровите технологии и комуникации имат потенциал за създаването на 

условия за по-добър живот за всички; 

10. отново потвърждава своето убеждение, че един силен и динамичен вътрешен пазар 

може да се постигне единствено чрез солиден растеж и повишаване на заетостта, а 

изграждането на един динамичен цифров единен пазар е най-бързият начин за 

постигане на растеж и създаване на нови, качествени работни места.


