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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещите 

комисии по промишленост, изследвания и енергетика и по вътрешния пазар и защита 

на потребителите да включат в предложението за резолюция, което ще приемат, 

следните предложения: 

1. подчертава, че е необходимо всички инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, да са съобразени с основните права, в 

частност със законодателството за защита на данните, като същевременно признава 

добавената стойност, която стратегията носи за икономиката на ЕС; подчертава 

факта, че зачитането на основните права, в частност на неприкосновеността на 

личния живот и защитата на личните данни, са основни елементи за спечелването 

на доверието на гражданите и повишаването на сигурността им, които са 

необходими за развитието на икономиката, основана на данни, с цел възползване от 

потенциала на цифровия сектор, поради което следва да се разглеждат като 

създаващи възможности и конкурентно предимство; подчертава необходимостта от 

полезно взаимодействие между технологиите, бизнеса и публичните органи, за да се 

гарантира съответствие с приложимото законодателство на ЕС; припомня 

значението на бързото приемане на Общия регламент относно защитата на данните 

и на Директивата за защита на данните както в интерес на субектите на данни, така 

и на предприятията; призовава за преразглеждане на Директивата за правото на 

неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, за да се гарантира, 

че разпоредбите са съгласувани с пакета за защита на данните към момента на 

влизането в сила на пакета; 

 3.3.2. Борба с незаконното съдържание в интернет 

2. призовава Комисията да предложи политики и правна рамка за предприемане на 

мерки във връзка с киберпрестъпността и незаконното съдържание и материали в 

интернет, в това число изказвания, които проповядват вражда и омраза, като тези 

политики и правната рамка са съобразени изцяло с основните права, залегнали в 

Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на свобода 

на изразяване на мнение и на информация, съобразени са със съществуващото 

законодателство на ЕС или на държавите членки и зачитат принципите на 

необходимост, пропорционалност, справедлив съдебен процес и върховенството на 

закона; счита, че за да се постигне тази цел, е необходимо: 

 – да се предоставят съгласувани и ефикасни правоприлагащи инструменти за 

европейските и националните полицейски агенции и правоприлагащи органи; 

 – да се предоставят ясни насоки за това какви мерки да бъдат предприети във 

връзка с незаконното съдържание в интернет, в това число изказвания, които 

проповядват вражда и омраза; 

 – да се подкрепят публично-частните партньорства и диалогът между публичните 

и частните субекти, в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС;  

 – да се поясни ролята на посредниците и онлайн платформите по отношение на 

Хартата на основните права на Европейския съюз;  

 – да се гарантира, че създаването в рамките на Европол на звеното на Европейския 

съюз за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет (EU IRU) се базира 
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на правно основание, което е подходящо за неговите дейности; 

 – да се осигурят специални мерки за борба със сексуалната експлоатация на деца 

онлайн и ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни, с 

оглед гарантиране на правата и защита на децата в интернет и насърчаване на 

инициативи, които се стремят да направят интернет безопасно място за децата, и  

 – да се осъществява сътрудничество със съответните заинтересовани страни за 

насърчаване на образователни кампании и кампании за повишаване на 

осведомеността; 

3. припомня, че съгласно член 12 от Директивата за електронната търговия 

(2000/31/ЕО) „когато се предоставя услуга на информационното общество, която се 

състои в пренасяне по комуникационната мрежа на информация за получателя на 

услугата, или предоставяне на достъп до комуникационна мрежа, държавите членки 

гарантират, че доставчикът на услуги не носи отговорност за пренесената 

информация, при условие че доставчикът не започва пренасянето на информация, 

не подбира получателя на пренесената информация и не подбира или променя 

информацията, която се съдържа в пренасянето“; 

 3.4. Укрепване на доверието и сигурността в сферата на цифровите услуги и 

при обработката на лични данни 

4. изтъква факта, че бързо нарастващият брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в киберпространството налага хармонизирана реакция от страна на 

ЕС и държавите – членки на ЕС, с цел да се гарантира високо равнище на мрежова и 

информационна сигурност; счита, че гарантирането на сигурност в интернет 

предполага защитата на мрежите и критичната инфраструктура, което ще осигури 

способността на правоприлагащите агенции да се борят с престъпността, 

включително тероризма, насилствената радикализация и сексуалното насилие и 

сексуалната експлоатация на деца онлайн, както и използването на данни, които са 

строго необходими за борба с престъпността онлайн и офлайн; подчертава, че 

сигурността, определена по този начин, заедно със защитата на основните права в 

киберпространството, е от основно значение за засилване на доверието в цифровите 

услуги, и следователно е необходима основа за установяването на 

конкурентоспособен цифров единен пазар; 

5. призовава за окончателното приемане на Директивата за мрежова и информационна 

сигурност с цел осигуряване на последователна регулаторна рамка за гарантиране 

на стратегическа и оперативна киберсигурност както на равнището на ЕС, така и на 

национално равнище, за което е необходимо по-тясно сътрудничество с 

националните органи и агенциите на ЕС, като същевременно се гарантира защитата 

на основните права на ЕС, в частност на неприкосновеността на личния живот и 

защитата на данните за предприятията, публичната администрация и субектите на 

данни; 

6. припомня, че инструменти като криптирането са полезни за гражданите и 

предприятията като средство за осигуряване на неприкосновеност на личния живот 

и поне базово ниво на сигурност на комуникациите; осъжда факта, че то може да се 

използва също така и за престъпни цели; 

7. приветства създаването на Европейски център за борба с киберпрестъпността (EC3) 
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в рамките на Европол, което допринася за по-бързи реакции в случай на кибератаки; 

призовава за законодателно предложение, с което да се засили мандатът на ЕС3, и 

призовава за бързо транспониране на Директива 2013/40/ЕС от 12 август 2013 г. 

относно атаките срещу информационните системи, която има за цел също така 

подобряване на оперативното сътрудничество между националните 

правоприлагащи органи на държавите членки и съответните агенции на ЕС 

(Евроюст, Европол, EC3 и Европейската агенция за мрежова и информационна 

сигурност); 

8. приветства инициативата на Комисията за създаване на публично-частно 

партньорство (ПЧП) за киберсигурност; подчертава необходимостта от 

сътрудничество и участие на предприятията и въвеждането на концепцията за 

заложена още при проектирането сигурност; подкрепя споделянето на добри 

практики на държавите членки в ПЧП в тази област; в тази връзка изразява 

съжаление относно закриването на Европейското публично-частно партньорство за 

устойчивост (EP3R);  

9. отбелязва, че разкритията за масово електронно наблюдение показаха, че е 

необходимо да се спечели отново доверието на гражданите в неприкосновеността, 

безопасността и сигурността на цифровите услуги, и подчертава в тази връзка 

необходимостта от строго спазване на съществуващото законодателство в областта 

на защитата на данните и зачитането на основните права, когато се обработват 

лични данни за търговски цели или за целите на правоприлагането; припомня в този 

контекст значението на съществуващите инструменти, като например договорите за 

правна взаимопомощ (ДПВП), които зачитат върховенството на закона и намаляват 

риска от неправомерен достъп до данни, съхранявани на чуждестранна територия; 

10. припомня, че съгласно член 15, параграф 1 от Директивата за електронната 

търговия (2000/31/ЕО) „държавите членки не налагат общо задължение на 

доставчиците“ при предоставянето на услугите по пренос, „кеширане“ и 

съхраняване „да контролират информацията, която пренасят или съхраняват, нито 

общо задължение да търсят активно факти или обстоятелства за незаконна 

дейност“; припомня по-конкретно, че Съдът на Европейския съюз в решения по 

дела C-360/10 и C-70/10 отхвърли мерките по упражняване на „активен контрол“ от 

страна на почти всички ползватели на посочените услуги (по едното дело – 

доставчици на достъп до интернет, а по другото – социална мрежа), и уточни, че се 

забранява всяко разпореждане, което налага на доставчик на услуги за съхраняване 

на информация задължение да упражнява общ контрол; 

 4.1. Изграждане на основана на данни икономика  

11. счита, че големите данни, компютърните услуги „в облак“, „интернетът на 

предметите“, научните изследвания и иновациите са ключов фактор за 

икономическото развитие и за тях е необходим последователен подход в цялото 

законодателство на равнище ЕС; счита, че съобразяването със законодателството в 

областта на защитата на данни и ефективните гаранции за неприкосновеността на 

личния живот и гаранции за сигурността, съгласно определението в Общия 

регламент относно защитата на данните, включително специални разпоредби 

относно децата като уязвими потребители, са от основно значение за изграждането 
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на доверие у гражданите и потребителите в основаната на данни икономика; 

подчертава, че е необходимо да се повиши осведомеността за ролята на данните и 

значението на обмена на данни за потребителите, що се отнася до техните основни 

права и в рамките на икономиката, както и да се установят правила за собствеността 

върху данните и контрола на гражданите върху личните им данни; подчертава 

ролята на персонализирането на услугите и продуктите, което следва да бъде 

развито в съответствие с изискванията за защита на данните; призовава за 

насърчаване на неприкосновеността на личния живот по принцип и още при 

проектирането, което би могло също така да окаже положително влияние върху 

иновациите и икономическия ръст; подчертава, че е необходимо да се гарантира 

недискриминационен подход към всяко обработване на данни; подчертава 

значението на основан на риска подход, който спомага да се избегне всяка излишна 

административна тежест и осигурява правна сигурност, както в Общия регламент 

относно защитата на данните, особено за МСП и за стартиращите предприятия, 

както и демократичен надзор и постоянно наблюдение от страна на публичните 

органи; изтъква, че има нужда от специална защита на личните данни и признава, че 

въвеждането на допълнителни защитни мерки, като псевдонимизация или 

анонимизиране, може да повиши защитата, когато личните данни се използват от 

приложения за големи информационни масиви и от доставчици на онлайн услуги; 

 4.2. Увеличаване на конкурентоспособността чрез подобряване на 

оперативната съвместимост и стандартизацията 

12. подчертава, че всяко обработване на лични данни чрез решения, основани на 

оперативна съвместимост, т.е. предоставяни по програмата ISA², трябва да 

отговарят на изискванията на законодателството на ЕС в областта на защитата на 

данните; призовава за подобряване на сътрудничеството, с цел да бъдат установени 

общи, глобални стандарти за икономиката, основана на данни, които следва да 

отдават приоритет на сигурността, зачитането на неприкосновеността на личния 

живот и защитата на данните; подчертава значението на правото на гражданите на 

преносимост на данните; 

 4.3.2. Електронно управление 

13. подкрепя цифровизацията на публичните услуги в Европа, развитието на 

електронното управление, електронната демокрация и политиките за свободен 

достъп до данните, достъпа до и повторното използване на публични документи въз 

основа на прозрачност и съществуващата правна рамка на ЕС, и високи стандарти 

за защита на данните, както е предложено в пакета от реформи за защита на данните 

и в пълно съответствие с Хартата на основните права; припомня, че електронното 

управление допринася за реално участие, за консултации и за една по-прозрачна, 

отговорна и ефикасна публична администрация; подчертава в тази връзка 

значението на обмена на най-добри практики между всички съответни 

заинтересовани страни; 

14. подчертава, като същевременно подкрепя развитието на електронното управление, 

включително насърчаването на „принципа на еднократност“, че всички инициативи 

за електронно управление трябва да спазват изискванията и принципите на пакета 

от реформи за защита на данните и че трябва да бъде гарантирано високо равнище 
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на сигурност за тези инициативи с оглед защита на данните на гражданите, 

предоставяни на публични институции; 

 5.2. Международно измерение 

15. признава глобалния характер на основаната на данни икономика; припомня, че 

създаването на цифровия единен пазар зависи от свободното движение на данни в 

рамките на Европейския съюз и извън него; поради това призовава ЕС и неговите 

държави членки да предприемат стъпки, в сътрудничество с трети държави, с цел да 

се гарантират високи стандарти за защита на данните и безопасен международен 

трансфер на данни, в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните 

и съществуващата съдебна практика на ЕС, когато се осъществява сътрудничество с 

трети държави в рамките на стратегията за цифровия единен пазар. 
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