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СТАНОВИЩЕ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. изразява загриженост във връзка с това, че ЕС изостава от Северна Америка и части 

от азиатско-тихоокеанския регион, когато става въпрос за достъпа до 4G и 

прогнозите за усвояването на 5G; счита, че Европа трябва много да наваксва, тъй 

като през 2015 г. повече от 75% от населението на САЩ са имали достъп до 4G в 

сравнение с 28% от населението на ЕС; изразява освен това загриженост, че според 

прогнози на сектора до 2022 г. в Северна Америка ще има повече от 110 милиона 

абонамента за 5G в сравнение със само 20 милиона в Западна Европа; изразява 

своята загриженост във връзка с факта, че никоя от 28-те държави членки не е 

постигнала заложената в Програмата в областта на цифровите технологии цел за 

100% високоскоростно и свръхвисокоскоростно покритие; изтъква, че средното 

покритие с достъп до интернет от следващо поколение понастоящем е под 25% в 

някои държави членки; 

2. счита, че 5G е повече от еволюция на широколентовите технологии, тъй като 

следващото поколение повсеместни свръхвисокоскоростни широколентови 

инфраструктури ще се простират отвъд съществуващите безжични мрежи за достъп; 

отбелязва, че тези промени биха могли да подкрепят преобразяването на процеси в 

широк кръг от икономически сектори и да направят възможно местожителството, 

получаването на обучение и полагането на труд където и да било в Европа; счита, че 

по-добрата свързаност с интернет може да допринесе за икономическия растеж, 

създаването на работни места (териториалното и социалното) сближаване и 

конкурентоспособността в Европа, като същевременно насърчи равните 

възможности и равенството между половете и подобри условията на живот за 

хората; 

3. подчертава значителния обем на инвестициите, необходими за осигуряването на 

общество на гигабитов интернет, както и предизвикателствата, които това поставя 

пред инвеститорите, операторите, доставчиците на услуги, и създаването на полезни 

взаимодействия с други промишлени сектори; подчертава, че през следващото 

десетилетие са необходими допълнителни 155 млрд. евро за постигането на 

гигабитова свързаност за цифровия единен пазар; признава колко е важно 

наличието на по-нататъшни инвестиции за осигуряването на по-ниски цени за 

потребителите и за повишаването на качеството и района на покритие на услугите; 

отбелязва, че направени от сектора научни изследвания показват, че над 90% от 

намалението на единичната цена за мегабайт се дължат на инвестициите, а не на 

статични ефекти като конкуренцията; отбеляза, че когато като мярка се използва 

цената за мегабайт, САЩ са значително по-евтин пазар за потребителите, отколкото 

Европа; счита, че средният приход от потребител може да бъде подвеждащ като 

мярка, като се има предвид, че той не отразява по-високите скорости, по-големите 

пакети данни или неограничените оферти, използвани от потребителите в САЩ; 

4. подчертава, че разгръщането на 5G мрежите ще зависи отчасти от финансовото 

участие в целия ЕС под формата на безвъзмездни средства и финансови 
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инструменти; призовава държавите членки да обърнат специално внимание на 

проектите, които в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИ фондове) през програмния период 2014 – 2020 г. имат за цел разширяване на 

достъпа до интернет; отбелязва, че ЕСИ фондовете ще имат финансово участие в 

размер на общо 21,4 милиарда евро за осигуряване на цифровия единен пазар в 

рамките на текущия програмен период, от които 6 милиарда евро за изграждането 

на високоскоростни широколентови мрежи; признава значението на тези публични 

средства за постигането на целите на Комисията, но счита, че значително по-голям 

капитал ще трябва да бъде мобилизиран от частния сектор, ако континентът трябва 

да осигури допълнително 155 милиарда евро за инвестиции през следващото 

десетилетие; счита, че ЕСИ фондовете могат да бъдат особено полезни в слабо 

населените райони, където ориентираните към пазара решения не успяват да 

постигнат пълно териториално покритие; 

5. призовава Комисията да гарантира, че държавите членки, местните и регионалните 

органи и останалите заинтересовани страни са в състояние да се ангажират със 

сложната гама от безвъзмездни средства, нискорискови финансови инструменти и 

публично-частни партньорства, които са на разположение за проектите за 

свързване; счита, че е необходимо по-добро сътрудничество на местно и регионално 

равнище с оглед разширяване на фиксираните мрежи и гарантиране на гигабитова 

свързаност, за да се предложат конкурентни оферти и атрактивни цени на 

бенефициентите, като същевременно бъдат насърчени новите инвестиции; вижда 

смисъл в създаването на онлайн източник, позволяващ на инвеститорите в 

инфраструктура да преглеждат пълния набор от възможности за финансиране, 

които са на разположение; отчита създаването на Фонда за широколентов достъп, 

но настоятелно призовава ЕИБ и Комисията да съсредоточат усилията си за 

подобряване на съществуващите програми за подпомагане на сектора на 

информационните технологии, като например „Хоризонт 2020“, вместо да се 

създават нови; призовава Комисията да насърчи евентуални полезни 

взаимодействия между ЕСИ фондовете и ЕФСИ, както и други възможности за 

финансиране от ЕС; 

6. признава, че приходите в целия далекосъобщителен сектор намаляват и че това 

представлява значителен проблем за допълнителните инвестиции, предназначени за 

постигане на общество на гигабитов интернет; финансирането на операции е тясно 

свързано с цените на акциите и в това отношение могат да бъдат осигурявани заеми 

и други финансови инструменти, когато дадена инвестиция има гарантирана 

възвръщаемост в продължение на дълъг период от време; освен това призовава 

Комисията да разгледа начина, по който местните органи и други доставчици на 

услуги могат да навлязат на пазара, за да предоставят специализирани услуги по 

алтернативните бизнес модели; счита, че е важно да се осигури възвръщаемостта на 

съществуващите инвестиционни програми и, когато е уместно, да бъдат създавани 

други схеми за стимулиране, така че инвеститорите да могат да подкрепят сектора 

на 5G; 

7. призовава Комисията да осигури и да поддържа финансиране за плана за действие 

за 5G на подходящо ниво с оглед на следващата Многогодишна финансова рамка; 

посочва, че не са предвидени задължителни изисквания за постигане на 

съдържащите се в Плана за действие за 5G цели от страна на държавите членки; 
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призовава Комисията да направи оценка на националните планове за широколентов 

достъп, за да установят пропуските и да формулират препоръки за по-нататъшни 

действия, където това е необходимо; призовава държавите членки да разработят 

национални пътни карти за внедряването на 5G като част от националните планове 

за широколентов достъп; 

8. призовава Комисията да отчита специфичните географски, социални и 

икономически дадености на всички региони по време на създаването на нова 

регулаторна рамка и на нейното прилагане, така че да бъде постигнато всеобхватно 

разгръщане на 5G и да бъдат извличани максимални ползи от тяхното 

икономическо въздействие във всички държави членки; подчертава, че 

инвестициите следва да бъдат подкрепяни от среда на политиките и от регулаторна 

среда и да не бъдат забавяни от прекалено амбициозни публични схеми, които 

могат да възпрепятстват действията, свързани с осъществяването на 5G; отбелязва, 

че предприятията се нуждаят от по-голяма яснота относно технологията, която ще 

бъде включена, и от увереност, че процесът на съвместни инвестиции се извършва 

по честен и открит начин; 

9. призовава Комисията да предприеме допълнителен анализ на търсенето на 5G 

технологии, като се има предвид, че тази област не е достатъчно добре проучена и е 

предмет на значителни различия в мненията; отбелязва, че основното изследване на 

Комисията по този въпрос беше извършено от консултантска фирма в областта на 

изследванията на технологиите; призовава по-специално за повече консултации с 

научните среди и инвеститорите в инфраструктура, за да се добие надеждна 

представа за бъдещото търсене на 5G; счита, че Комисията следва да извърши и 

публикува преглед на научните публикации, в който да бъдат събрани в едно 

научно изследване всички налични изследвания на търсенето на 5G в Европа; 

препоръчва Комисията да изготви годишен преглед на напредъка с препоръки 

относно плана за действие за 5G и да информира Европейския парламент за 

резултатите; 

10. препоръчва на Комисията на ЕС да възприеме политика на технологична 

неутралност, когато става въпрос за осъществяването на обществото на гигабитов 

интернет; счита, че технологичните решения следва да бъдат предоставяни преди 

всичко на пазарните участници, за да се гарантира, че са изпълнени конкретните 

реалности на търсенето; освен това подкрепя симетрично регулиране, което не 

пречи на способността на нови или по-малки дружества да навлизат на пазара; 

насочва вниманието на Комисията към значението на процесите на прозрачна 

конкуренция на всички равнища на разработване и прилагане на технологията 5G; 

11. счита, че амбициозните цели, публикувани от Комисията през септември 2016 г., 

няма да бъдат постигнати без овластяването на държавите членки, националните 

регулаторни органи, регионалните органи и органите на местното самоуправление и 

без наличието на сътрудничество между всички тях; изразява дълбока загриженост, 

че становището на Органа на европейските регулатори в областта на електронните 

съобщения (ОЕРЕС) относно новата правна рамка за електронните съобщения 

изтъква възможността за повишаване на намесата на равнище ЕС, допълнителна 

бюрокрация, както и подкопаване на неговата независимост и поради това 

призовава за ефикасното й прилагане; счита, че за да бъде постигнато координирано 
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внедряване на 5G във всички държави — членки на ЕС, е необходимо отчитането на 

конкретните за всяка страна икономически и географски дадености; отбелязва 

предложените структурни реформи по отношение на ОЕРЕС, които според 

становището на високо равнище на самата организация биха могли да превърнат 

този орган в децентрализирана агенция на ЕС, в която постоянният персонал да 

председателства експертните работни групи; отбелязва също така виждането на 

ОЕРЕС по отношение на евентуалните нови правомощия за вето върху 

регулаторните мерки, предприемани от националните регулаторни органи (НРО), 

както и предложенията на Комисията за въвеждане на актовете за изпълнение в 

новия кодекс, което ще позволи налагането на мерки отгоре надолу за разрешаване 

на трансгранични спорове; счита, че именно НРО са в най-добра позиция да 

разработват, прилагат и преразглеждат решения в областта на телекомуникациите; 

счита, че до момента ОЕРЕС е играл пропорционална роля за осигуряване на 

хармонизация в цяла Европа и че реформите могат да нарушат този баланс; 

12. отново изтъква значението на допълнителното опростяване на равнище ЕС за 

изготвянето на новата правна рамка за електронните съобщения; приветства 

консолидирането на четири действащи директиви в единен кодекс за 

комуникациите; счита, че опростяването и разясняването могат само да помагат на 

предприятията да инвестират; приветства също така нови правила относно 

прозрачността, с помощта на които потребителите ще разполагат с най-важната 

информация за договора в документ в „съкратена форма“; настоятелно призовава 

държавите членки и местните и регионални органи да поемат водеща роля в 

пускането в ход на 5G мрежи по отговорен и приобщаващ начин, който да защитава 

правата на потребителите;  

13. подчертава, че финансовата помощ следва да се стреми към постигането на 

балансирано географско разпределение, като се отчита принципът на икономическо, 

социално и териториално сближаване и различните равнища на развитие на 

инфраструктурата на ИКТ; 

14. изтъква значението на достъпа до обществени електронни услуги и факта, че една 

съвременна комуникационна инфраструктура подпомага разработването на услуги и 

приложения, използвани от институциите от публичния сектор, предприятията и 

обществеността; изтъква сътрудничеството между университетските центрове и 

изследователските институции, които имат потенциала да се превърнат в партньори 

при разработването и прилагането на проекти за 5G мрежа, като същевременно се 

оптимизират полезните взаимодействия с „Хоризонт 2020“; отбелязва също така, че 

тъй като ще бъдат необходими нови умения и промени в образованието, то 

образователното измерение на осъществяването на развитието на 5G следва да бъде 

осигурено чрез използването на възможностите по линия на Европейския социален 

фонд; отново изтъква необходимостта от насърчаване на електронното 

приобщаване и достъпа до интернет, в това число за по-възрастните хора, които 

също са важни елементи от гледна точка на активното гражданско участие и 

социалното приобщаване; 

15. приветства сигурността, която ще предоставят на инвеститорите 25-годишните 

лицензи за радиочестотния спектър, включително наскоро постигнатото 

политическо споразумение относно използването на 700 MHz-овата честотна лента 
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за мобилни широколентови услуги; призовава Комисията да преразгледа своя 

подход към хармонизацията, като се има предвид, че една трета от радиочестотния 

спектър, която може да се използва за безжични широколентови мобилни услуги, 

остава незаета; насърчава Комисията да се стреми към международно 

сътрудничество с цел постигане на хармонизирани стандарти за 5G; призовава 

Комисията да адаптира свързаните с управлението на спектъра разпоредби към една 

среда с висока технологична интензивност; вярва в централното значение на 

достъпността на радиочестотния спектър за разгръщането на 5G мрежи в Европа; 

признава, че все още съществува голяма несигурност в отрасъла относно 

радиочестотните ленти, които в крайна сметка ще бъдат използвани за 5G 

технологиите; отбелязва, че има вероятност да има значително търсене за 5G 

радиочестотен спектър, както понастоящем има търсене за 4G радиочестотен 

спектър, което означава, че разходите за инвеститорите вероятно ще нарастват; 

16. насочва вниманието на Комисията към въпросите, свързани с мрежовото покритие; 

отбелязва, че цифровото разделение между определени региони, особено между 

градските и селските райони, е все още значително; отбелязва, че поради тяхната 

отдалеченост е малко вероятно селските райони да чувстват по същия начин 

ползите от обществото на гигабитов интернет, които се усещат в градовете, тъй като 

доставянето е на парче и недостатъчно адаптирано към нуждите; потвърждава 

своето убеждение, че когато става въпрос за общество на гигабитов интернет се 

нуждаем от решителна амбиция и основният акцент следва да бъде поставен на 

обезпечаването на универсално 4G покритие; призовава също така за разработване 

на 5G технологии за селските райони; изразява загриженост, че понастоящем 

технологията 5G е осъществима по нормален начин само в гъсто населени райони и 

че това би довело до допълнително увеличаване на цифровото разделение; счита, че 

универсалната наличност на високопроизводителни услуги за достъп до интернет на 

гигабит равнище е от решаващо значение за предотвратяване на нарастващото 

цифрово разделение между градските и селските райони и за насърчаване на 

социалното, икономическото и териториалното сближаване в неговото дигитално 

измерение; признава, че тъй като инвестирането в селските райони изисква 

значително по-голям дял от инвестициите на глава от населението, селските райони 

са заплашени от изоставане в това отношение; отбелязва, че цифровото разделение 

означава, че въпреки че 58% от населението на ЕС живее в селски, отдалечени и 

планински области, едва 25% от тях са обхванати от достъп със скорост над 30 

Mbps; поради това признава, че целта на Комисията за поне 100 Mbps скорост на 

изтегляне в срок до 2025 г. за всички домакинства, в селските и градските райони, е 

твърде амбициозна; 

17. припомня, че сериозната разлика в скоростта на широколентовия достъп между 

селските и градските райони в много държави членки е в значителна степен в ущърб 

на селските райони, където има голям брой малки и микропредприятия, зависещи от 

ефективната свързаност, и това неизгодно положение излага на риск социалния, 

културния и икономическия живот в общностите там; приветства инициативата на 

Европейската комисия за създаване на Платформата за участие по въпросите на 

широколентовия достъп с цел осигуряване на ангажимент на високо равнище на 

публични и частни субекти, както и на местни и регионални органи; 

18. отбелязва, че най-отдалечените, периферните и островните региони са извличали 
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само незначителни ползи от настоящия регулаторен режим; насочва вниманието 

към необходимостта да се обръща особено внимание на отдалечените, изолираните, 

периферните, селските и планинските райони и на всички части на ЕС, в които 

публичната подкрепа е необходима, за да се компенсира липсата на финансова 

възвръщаемост за частните инвеститори; подчертава, че всички региони в ЕС следва 

да се възползват от предимствата, които предлага гигабит обществото, което ще 

допринесе в значителна степен за регионалната конкурентоспособност, достъпа до 

инвестиции във високи технологии, подпомагането на публичните услуги и 

възможностите за стопанска дейност; настоятелно призовава Комисията да 

превърне най-отдалечените райони (както е посочено в член 349 от ДФЕС) в 

основно пространство, в което да бъдат създавани пилотни проекти.  
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