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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм 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 „5G за Европа:  план за 

действие“, чиято цел е да се засили цифровата икономика и 

конкурентоспособността на Европа с цел постигането на цифров единен пазар; 

2. подчертава, че в рамките на настоящата международна надпревара в областта на 

иновациите постигането на динамично европейско общество на гигабитов интернет 

е задължително с цел поддържане на конкурентоспособността и благоденствието на 

ЕС, както и за освобождаване на потенциала за иновации и трансформация в 

сектора на транспорта; 

3. посочва, че за да остане конкурентоспособен, европейският сектор на транспорта 

ще трябва бързо да се приспособи към новите предизвикателства в резултат от 

глобализацията, променящите се модели на мобилност, цифровизацията и 

нарастващите очаквания на потребителите; изразява съгласие, че въвеждането на 5G 

мрежи е необходимо условие за развитието на съществуващи, нови и иновативни 

бизнес модели и създаване на икономически и социални възможности, като 

същевременно се насърчава приобщаването и се създават възможности за по-слабо 

развитите райони на ЕС в секторите на транспорта и на туризма; в тази връзка 

припомня необходимостта от допълнително повишаване на информираността на 

обществото относно ползите от използването на интернет за пътници;  

4. подчертава, че ефективното използване на потенциала на интернет мрежи с много 

голям капацитет и без прекъсване, по-специално трансгранични мрежи, е от 

основно значение за процеса на цифровизацията на транспортните и туристическите 

услуги, за въвеждането на интегрирани системи за издаване на билети и за 

широкото използване на иновативни транспортни средства за хора и стоки като все 

по-свързаните и автономни превозни средства или безпилотни летателни апарати; 

отбелязва, че 5G мрежите могат да спомогнат също така за развитието на нови 

развлекателни модели и по този начин да диверсифицират предлагането в областта 

на туризма в ЕС, правейки го по-привлекателно; отбелязва, че 5G ще даде 

възможност за нови висококачествени услуги и ще подобри качеството на 

пътуванията за ползвателите на цифрови технологии, като например тези, които 

използват онлайн платформи във връзка с транспортни и туристически услуги; 

5. изразява загриженост във връзка с факта, че ЕС изостава от Северна Америка и 

части от азиатско-тихоокеанския регион по отношение на внедряването на 5G; 

освен това изразява своята загриженост във връзка с факта, че, както е видно от 

наличните към момента данни, 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; 

6. изразява съжаление, че настоящото 4G поколение продължава да изостава от 
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очакваното равнище на разгръщане, особено в селските райони; отбелязва, че 

планът за действие на Комисията за разгръщането на инфраструктурата от пето 

поколение (5G) следва да предоставя инструменти за избягване на грешки от 

миналото; 

7. счита, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и темповете на 

тяхното развитие са оказали изключително въздействие не само върху икономиката, 

но и върху обществото като цяло; счита, че ИКТ и цифровите технологии 

предоставят голям потенциал, тъй като с тях може да се подобри достъпът на хората 

до публични услуги, като например транспорт; счита, че е важно обаче да не се 

пренебрегват огромните и неизбежни предизвикателства, които създава напредъкът 

в тези области за обществото като цяло, по-специално по отношение на 

организацията на работа, трудовите права и сигурността на хората; 

8. призовава държавите членки да считат плана за действие за 5G като насока към 

създаването на Кодекса за електронните съобщения (КЕС), особено по отношение 

на сътрудничеството в управлението на спектъра и допълнителните инвестиции в 

мрежова инфраструктура; подчертава, че всеки значителен напредък към 

изграждането на европейското общество в ерата на гигабитовия интернет може да 

се постигне единствено със съответните високи равнища на инвестиции в мрежова 

инфраструктура във всички държави членки, така че да се гарантира стабилна, 

сигурна и надеждна цифрова инфраструктура за всички видове транспорт 

независимо от техния размер или местоположение; изразява съмнение дали 

моделите на финансиране, основаващи се единствено или предимно на 

инвестиционни фондове, ще бъдат достатъчни за модернизиране на 

инфраструктурата, където е необходимо, или ще помогнат за запълване на 

съществуващите празнини в равнището на развитие на мрежовата инфраструктура и 

за изравняване на разликите в достъпността на интернет връзките с голям капацитет 

в граничните, отдалечените и най-отдалечените райони, както и в извънградските 

райони; 

9. призовава за повече финансови средства за разгръщането на една амбициозна и 

последователна стратегия за финансиране на 5G и за пълно използване на 

потенциала и полезните взаимодействия на съществуващите фондове за 

насърчаване на нови инвестиции; приветства създаването на Фонда за 

широколентова връзка в Европа (Connecting Europe Broadband Fund) и призовава 

Комисията да осигури, поддържа и развие допълнително финансирането за плана за 

действие за 5G в перспективата на следващата Многогодишна финансова рамка за 

периода 2020 – 2027 г.; 

10. счита, че най-добрият начин за развитие на мрежовата инфраструктура е 

посредством справедлива и ефективна конкурентна среда; отбелязва, че всички 

налични радиочестотни ленти трябва да се използват ефективно; подчертава 

значението на инициативата за публично-частно партньорство (5G-PPP) и спешната 

необходимост от намиране на нови източници на частни инвестиции в подкрепа 

както на конкурентоспособността на ЕС на световния пазар, така и на нови 

възможности за иновации в областта на транспорта и туризма; 

11. призовава за по-широко използване на фондовете на политиката на сближаване с 
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цел подобряване на по-голяма хомогенност на свързаността между регионите в ЕС; 

подчертава необходимостта от намиране на стимули не само по отношение на 

предлагането, но и на търсенето, за да се повиши интересът на гражданите към 

транспортните и туристическите услуги във връзка с 5G и за поощряване на 

възприемането им; изразява съгласие с ключовите цели за насърчаване на интернет 

свързаността за растеж, конкурентоспособност и сближаване; отбелязва стойността 

на следването на неутрален по отношение на технологиите подход, който може да 

послужи за максимизиране на възможностите за иновации, конкуренция в областта 

на инфраструктурата и намаляване на разходите в нововъзникващите транспортни 

технологии и инфраструктура; 

12. насърчава Комисията да обръща по-голямо внимание на въпросите, свързани със 

защитата на личните данни, киберсигурността и киберпрестъпността, и на техните 

особености в сектора на транспорта, при развитието на европейското общество в 

ерата на гигабитовия интернет; отбелязва, че не може да се постигне напредък в 

тази област, без да се отдаде съответното приоритетно значение на сигурността на 

потребителите на цифровизирани транспортни системи и същевременно да се 

определят правила за управлението на тези технологии, така че да се избегнат 

конфликти на пазара по отношение на конкурентоспособността; 

13. насърчава Комисията да разгледа възможността за адаптиране на разпоредбите на 

Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. година за обявяване на 

някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на 

членове 107 и 108 от Договора, както и въз основа на правилата за държавните 

помощи, за да се улесни изграждането на високоскоростни интернет мрежи и да се 

обърне специално внимание на най-отдалечените региони, както е заложено в 

член 349 от ДФЕС, с оглед на тяхната отдалеченост и разходите, свързани с 

инфраструктурата, отговаряща на изискванията за 5G мрежа; 

14. призовава Комисията да гарантира, че всяка държава членка прави карта на своята 

мрежа, така че да е възможно да се установят зоните на цифрово изключване с цел 

осигуряване на универсално 5G покритие; 

15. препоръчва на Комисията да положи максимални усилия за изграждането на 

европейското общество в ерата на гигабитовия интернет в съответствие с принципа 

за икономическо, социално и териториално сближаване; 

16. признава, че е необходима гъста мрежова инфраструктура, за да се обезпечат 

нуждите от висок капацитет и ниска латентност за 5G мрежата; отбелязва ползите 

от съчетаването на проекти и планове за изграждане на нова мрежова 

инфраструктура при спазване на стандартите на технологиите от пето поколение 

(5G) с вече планираното изграждане и модернизиране на автомобилни и 

железопътни маршрути в рамките на държавите членки в допълнение към 

проектите за градска инфраструктура, като се имат предвид например 

възможностите за свързани и автономни превозни средства по отношение на 

подобряване на мобилността в градската среда; изразява съгласие, че това 

рационално съчетаване на строителните дейности ще спомогне за спестяване на 

ресурси, подобряване на изпълнимостта на дейностите и ускоряване на 

изграждането и предоставянето на необходимата високоскоростна инфраструктура; 
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17. подчертава факта, че по-гъстите мрежи, използващи по-голям брой устройства с 

емисии на лъчения, трябва да подлежат на подходящи изпитвания и одобрение, тъй 

като не може да се допуснат рискове за общественото здраве; 

18. отбелязва потенциала на разработването на следните услуги в градовете в ЕС: 

интелигентно управление на движението въз основа на информация в реално време, 

системи за паркинги и за пътно таксуване; призовава операторите да инвестират 

повече в инфраструктура с цел подобряване на свързаността и за разширяване на 5G 

покритието във всички райони на ЕС – градски, периферни и селски; 

19. подчертава, че успоредно с развитието на 5G, общото въвеждане на интернет на 

нещата ще има голямо въздействие, наред с другото, върху транспорта на стоки и 

логистиката, включително пощенската дейност и по-общо материалния обмен 

(писма и колети); 

20. отбелязва, че след като веднъж са включени в мрежата, превозните средства са 

съответно по-безопасни (по-малко произшествия), по-екологични (по-малко 

емисии) и допринасят за по-предсказуеми модели на пътуване; поради това 

подкрепя идеята за въвеждане на обща за целия ЕС цел, съгласно която всички 

превозни средства на пазара на ЕС да могат да функционират в 5G мрежа и да 

използват бордово оборудване за интелигентни транспортни системи; категорично 

подкрепя целта за изграждане на мрежа за линейки и други превозни средства за 

спешни ситуации (полицейски автомобили, пожарни коли) с базова станция чрез 

5G, позволяваща постоянно и непрекъснато покритие при извършване на дейности; 

21. решително подкрепя усилията за осигуряване на достъп до 5G мрежата, в съчетание 

с интермодални маршрути въз основа на мрежите за обществен транспорт, свързани 

с Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) от 2025 г., и очаква, че ще бъде създаден пълен достъп в целия ЕС, както в 

градските, така и в селските райони, и в големите туристически центрове и 

атракции; 

22. отбелязва важната роля на интернет технологията и на интернет на нещата не само 

за разработването на мултимодални, лесни за ползване и безопасни транспортни 

услуги и инфраструктура, но също така и за развитието на бордовите технологии за 

спешно повикване (eCall); подчертава, че е необходимо да се вземат предвид всички 

взаимодействащи елементи от различните сектори, като например електроника, 

телекомуникации, транспорт и туризъм; 

23. приветства инициативата WIFI4EU на Комисията; отбелязва, че обществено 

достъпната и безплатна безжична връзка в стратегически обществени места като 

транспортни центрове, може да позволи на всички европейски граждани да получат 

достъп и да се възползват от цифровизирани инструменти на равна основа; 

24. призовава Комисията и държавите членки да предложат инициативи, подобни на 

програмата WiFi4EU, с цел насърчаване на всички пътници да използват новите 

технологии, независимо от тяхното социално-икономическо положение или тяхната 

възраст, в стремеж към премахване на всякакво цифрово разделение между хората 

и/или поколенията; подчертава добавената стойност, която ще има това развитие в 

сектора на туризма, като така ще се увеличи привлекателността на Европа за 
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предприятията и посетителите; 

25. подчертава, че осигуряването на достъп до интернет и гарантирането на 

високоскоростна, надеждна, с кратко време на закъснение и колебание свързаност с 

интернет са от съществено значение за цифровизирането на процесите и за веригата 

на стойността в сектора на туризма, както и за развитието и внедряването на 

транспортни технологии, като например Съвместните интелигенти транспортни 

системи (C-ITS), Речните информационни услуги (RIS) и Европейската система за 

управление на железопътното движение (ERTMS);  

26. посочва, че разработването на системи като споменатите по-горе ще спомогне за 

насърчаване на процеса на цифровизация и автоматизация както на мобилността, 

така и на транспорта, което на свой ред ще повиши безопасността, ще оптимизира 

ресурсите, ще даде възможност за по-добро използване на съществуващия 

капацитет, подобряване на ефективността и достъпността и спестяване на енергия, 

подобряване на екологичните показатели и увеличаване на конкурентоспособността 

на МСП в сектора на туризма; признава, че в рамките на по-широкия процес на 

цифровизация на европейската промишленост много предприятия ще трябва да 

включат мобилността в своите стратегии за преобразуване, което ще осигури 

значителни възможности за МСП и стартиращи предприятия в сектора на 

транспорта – развитие, което следва да бъде подпомогнато; 

27. отбелязва ползите от надеждно и непрекъснато 5G покритие за пътната безопасност, 

благодарение на което се осигуряват свързани и цифрови средства за контрол при 

тежкотоварните автомобили, като например интелигентни тахографи и електронни 

документи; 
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