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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изграждане на европейска политика в областта на широколентовите 
мрежи
(2006/2273(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Запълване на празнината в областта на широколентовите мрежи за 
достъп“ (COM(2006)0129),

– като взе предвид доклада от форума относно цифровото различие от 15 юли 2005 г. 
относно широколентовите мрежи за достъп и обществената подкрепа в областите с
недостатъчно обслужване,

– като взе предвид съобщението на Комисията до пролетния Европейски съвет, 
озаглавено „Изпълнение на обновената Лисабонска стратегия за растеж и заетост“ 
(COM(2006)0816), и приложението към него,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Свързване на Европа на висока скорост: нови разработки в сектора на 
електронните съобщения“ (COM(2004)0061),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 
прегледа на регулаторната рамка на ЕС в областта на електронните съобщителни 
мрежи и услуги (COM(2006)0334),

– като взе предвид Директива 2002/21/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 г. относно обща регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи 
и услуги (рамкова директива)1,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено "i2010 – Европейско информационно общество за растеж и заетост" 
(COM(2005)0229),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „i2010 – Първи годишен доклад на тема европейското информационно 
общество“ (COM(2006)0215),

– като взе предвид Решение № 854/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. за създаване на многогодишна програма на Общността  за 

  
1 OВ L 108, 24.4.2002 г. стp. 33.
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насърчаване на по-безопасно използване на интернет и нови онлайн технологии1,

– като взе предвид работен документ на Комисията, озаглавен „Насоки относно 
критериите и условията за прилагане на Структурните фондове в подкрепа на 
електронните съобщения“ (SEC(2003)0895),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавен 
„Пазарен подход към управлението на обхвата в Европейския съюз“ 
(COM(2005)0400),

– като взе предвид решението на Първоинстанционния съд от 30 януари 2007 г. по 
делото France Télécom SA срещу Комисията2, с което изцяло се отхвърля 
предявения от France Télécom SA иск по отношение на решението на Комисията от 
2003 г. относно прекомерно високите цени на услугите за достъп до интернет чрез 
ADSL, предназначени за широката общественост,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, 
озаглавено „Ориентирана към бъдещето политика на Европейския съюз в областта 
на радиочестотния сектор: втори годишен доклад“ (COM(2005)0411),

– като взе предвид резолюциите си от 14 март 2006 г. относно европейското 
информационно общество за растеж и заетост3, от 1 декември 2005 г. относно 
регулирането и пазарите на електронни съобщения в Европа през 2004 г.4 и от 23 
юни 2005 г. относно информационното общество5,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по култура и образование и 
комисията по правни въпроси (A6-0000/2007),

A. като има предвид, че развитието на интернет и широколентовите мрежи преобрази 
световната икономика, обедини региони и държави, създаде образец, при който 
отделните граждани, независимо къде живеят, разполагат с невиждани досега 
възможности по отношение на информация, съобщения, влияние, участие, 
потребление, професионален живот и предприемачество,

Б. като има предвид, че стойността на интернет и широколентовите мрежи нараства с 
всеки нов потребител - обстоятелство от съществено значение, ако Европа желае да 
се превърне във водещо основаващо се на познания общество,

В. като има предвид, че в споменатото по-горе решение по делото France Télécom SA 

  
1 OВ L 149, 11.6.2005 г., стp.1.
2 Дело T-340/03 France Télecom SA срещу Комисията на Европейските общности, 2007 ECR-0000.
3 Приети текстове, P6_TA(2006)0079.
4 OВ 285 E, 22.11.2006 г., стp.143.
5 OВ C 133 E, 8.6.2006 г., стp.140.
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срещу Комисията Първоинстанционният съд е потвърдил, че бързото разрастване на 
широколентовия сектор не изключва прилагането на правилата за конкуренция,

Г. като има предвид, че броят на широколентовите линии почти се е удвоил, а броят на 
абонатите на широколентовите мрежи е нараснал почти четирикратно през 
последните три години; като има предвид, че това разрастване е продиктувано от 
пазара и се усъвършенства в резултат на конкуренцията, което доказва колко е 
важно да не се нарушават пазарните правила,

Д. като има предвид, че държавите-членки, в които е налице по-голяма конкуренция на 
пазара на широколентови мрежи, се характеризират с по-висока степен на 
широколентово покритие,

1. подчертава възможностите, които би открил един вътрешен пазар с почти 500 
милиона души, свързани с широколентови мрежи, като по този начин се създаде 
уникална в световен мащаб критична маса от потребители, нови възможности за 
всички региони и  на всеки потребител се предостави повишена стойност, а на 
Европа – способността да се превърне във водеща в света основаваща се на 
познания икономика;

2. заявява, че един основен набор от европейски електронни услуги може да послужи 
за по-нататъшна интеграция и за засилване на сближаването, както и за създаване на 
единен европейски електронен пазар посредством използването на широколентови 
мрежи, и призовава тази област да се превърне в специален приоритет при 
използването на структурни фондове и фондове за развитие на селските региони;

3. призовава всяко училище и образователен център в Европейския съюз да бъдат 
свързани с широколентови мрежи с оглед на едно бъдеще, в което „нито едно 
европейско дете не е лишено от достъп до интернет“;

4. счита, че ключът към затваряне на празнината в областта на широколентовите 
мрежи са новаторските технологии и изтъква факта, че новите технологии са 
позволили на регионите в неблагоприятно положение да прескочат много етапи на 
развитие;

5. подчертава, че по своя характер новите технологии са по-амбициозни и 
всеобхватни, с което правят възможно предоставянето на по-съвременни услуги;

6. твърди, че бързото разгръщане на широколентовите мрежи е от съществено 
значение за развитието на европейската производителност и за появата на нови и 
малки предприятия, които могат да бъдат водещи в различни сектори, например в 
здравеопазването, производството и финансовите услуги;

7. подчертава, че ролята на ЕС е да създаде среда на подкрепа за развитие на 
новаторството и за въвеждане на нови технологии чрез осигуряване на регулаторна 
рамка, която насърчава конкуренцията, и чрез използване на съответни фондове за 
подкрепа на необходимата инфраструктура;

8. насърчава Комисията внимателно да проучи дали изцяло се прилага регулаторната 
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рамка и дали се прилагат правилата за държавна помощ, когато трябва да се 
използват структурни фондове и фондове за развитие на селските райони за 
инвестиции в областта на широколентовите мрежи, и да гарантира, че 
финансирането от ЕС не облагодетелства вече установили се на пазара оператори 
или монополи в сравнение с новите участници на пазара;

9. подчертава, че националното и публичното финансиране от ЕС трябва да бъде 
неутрално към конкуренцията и да допринася за търговски устойчиви инвестиции; 
подчертава, че такива договори следва да се възлагат чрез конкурентна тръжна 
процедура, а не да се възлагат автоматично на установил се на пазара оператор;

10. подчертава, че инфраструктурата трябва да се предоставя на основата на равен 
достъп, а структурата й на собственост да не облагодетелства определени 
доставчици на услуги;

11. подчертава ключовата роля, която играе пазарът в разрастването и развитието на 
новаторски услуги; въпреки това подчертава, че е наложително регулаторните 
органи и правителствата да отдават предимство на насърчаването на конкуренцията, 
като прилагат средства за защита в случай на злоупотреби с господстващо 
положение и едновременно с това намаляват пречките за влизане на пазара, така че 
той да може да предлага новаторство;

12. подчертава необходимостта от технологичен неутралитет, съчетан с избягване на 
разпокъсването на пазара, нещо, което ще отправи предизвикателство към 
европейските регулаторни органи по отношение на проправянето на път за нови 
решения и същевременно за създаване на устойчиви предпоставки; 

13. посочва, че развиването на конкурентните предимства на селските райони зависи от 
новаторски нови приложения на информационните и съобщителни технологии;

14. призовава ЕС и държавите-членки да отговорят на поставената от Европейския 
съвет в Барселона през 2003 г. цел да се гарантира, че на европейските граждани се 
предлагат съответните обществени услуги в областта на широколентовите мрежи;

15. подчертава, че цифровата грамотност е абсолютно необходима основа за използване 
на възможностите, които предлагат широколентовите мрежи, и изтъква 
отговорността в тази връзка на общественото образование; 

16. подчертава значението на открити, съвместими оперативни стандарти на 
техническо, правно и семантично равнище, които да позволяват наличието на 
икономии от мащаба, гарантиране на недискриминационен открит достъп до 
информационното общество и насърчаване на бързото разгръщане на технологиите; 

17. счита, че насърчаването от страна на публичните органи, в сътрудничество с 
представителите на стопанските среди, на приложенията и услугите в областта на 
усъвършенстваните широколентови мрежи може да допринесе за ефикасното 
предоставяне на държавни услуги и същевременно да предостави стимули за
осигуряването на широколентови мрежи, което ще спомогне за стимулиране на 
предлагането; 
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18. счита, че новите технологии предлагат интересни и по-евтини решения за селските 
райони, тъй като безжичните връзки, мобилните и сателитни съобщения могат да 
доставят широколентови мрежи до райони, които традиционно са откъснати от 
стационарните далекосъобщителни мрежи; отбелязва, че тези нови високоскоростни 
приложения обуславят търсенето в областта на радиочестотния обхват; 

19. настоятелно приканва Комисията активно да се стреми към постигането на 
съществено съгласуване между собствените си отраслови програми, например 
Седмата рамкова програма за изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности и Рамковата програма за конкурентноспособност и 
новаторство, включително по-добра координация с международни програми и с 
финансирането, което се осигурява посредством Структурните фондове и 
фондовете за развитие на селските райони, с цел развиване на широколентови 
мрежи; 

20. счита, че, в допълнение към пазарните сили, държавите-членки, и в частност 
техните региони и общини, биха могли да определят стимули за насърчаване на 
пазара на широколентови мрежи в регионите в неблагоприятно положение; 
подчертава ролята, която Структурните фондове и фондовете за развитие на 
селските райони трябва да изпълняват в оказването на подкрепа на регионите за 
засилване на търсенето на информационното общество;

21. настоятелно приканва Комисията да предоставя достатъчно информация и 
статистически данни и да оценява въздействието на финансирането чрез структурни 
фондове и фондове за развитие на селските райони върху разгръщането на 
широколентовите мрежи в подпомаганите региони;

22. освен това настоятелно заявява, че публичната подкрепа за широколентовата 
инфраструктура трябва да се придържа към принципа на „технологичен 
неутралитет“, без предварително да се облагодетелства определена технология, 
нито да се ограничава технологичния избор на регионите, като същевременно се 
предотвратява разпокъсването на техническата инфраструктура;

23. счита, че публичната намеса под формата на заеми и безвъзмездни помощи, която 
често се осъществява посредством публично-частни сдружения, би могла 
допълнително да се развие в районите с недостатъчно обслужване; 

24. възлага на  своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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EXPLANATORY STATEMENT

The one thing we can truly know for certain about the future development of broadband and 
Internet is that we do not know how it will develop the next ten coming years, just that it will 
develop at least  as much as it has in the past decade. Ten years ago no one could have 
foreseen the radical development of Internet and Broadband that we have witnessed, just as 
no one could have understood the magnitude of the development that has transformed 
economies and global markets and turned traditional hierarchies up side down in a world 
where the individual is in the centre, be it regarding knowledge, information, media or 
science, as well as communication, trade and markets. The world today is a different one than 
that of yesterday.

Media and information is acting in a world where no real boundaries exist, where knowledge 
and opinions cannot be stopped or controlled. Knowledge, facts, products and services are 
available regardless of distance, making the physical dimension less important and the 
connections even more so. The new information and communication technologies have 
created services, products and markets of their own but have also fundamentally transformed 
traditional markets into global arenas allowing different services to converge. The societies 
that have been in the lead of this development have increased productivity dramatically at the 
same time as their citizens have been able to express opinions, demands and influence in a 
way that cannot make them inferior to anyone in this new era of knowledge and information.  

To be in the lead of this development will be crucial for Europe becoming the most 
competitive knowledge economy in the world, making use of the skills, demands, intellects, 
knowledge, experience, creativity, fantasy and visions of every individual citizen. 

Europe can only become leading and stay that way if it allows for creativity, competition and 
new ideas in these areas. And it is obvious that the development and deployment of 
broadband is significantly slower where there is less competition, where incumbents decide 
on the pace and development of services.

The figures and tables provided in the annex provide useful hints as to what factors really 
matter for the deployment of broadband. OECD statistics show that broadband penetration is 
not directly correlated neither with population density nor with economic development. This 
supports the idea that distance and income are not the only determining factors for broadband 
penetration and that competition and innovation play a major role. This strong link between 
competition and penetration can also be observed in the Commission's services graph 
depicting infrastructure competition and penetration rate. The greater the offer of alternative 
access modes (cable, unbundled local loop, fibre) the higher the penetration rate (DK and FI 
are exceptions to this pattern). This trend is also apparent from ECTA's (new telecom entrants 
association) regulatory scorecard: countries that show a better record in implementing the 
broadband regulatory framework show in general higher penetration rates.

Hence a European policy for Broadband must support and enhance the opportunities of 
competition and innovations, making it absolutely normal for Europe's citizens to be 
connected and having the opportunity to choose between services and products. 

The task of the Union is not to finance the deployment of Broadband. That is the task of the 
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market being the speed of market driven development already high nowadays (see figures in 
Annex). The policies of the Union and the funding must not distort the market, nor protect or 
favour incumbents or specific technologies. Rather the opposite is true, as the Union must 
provide for a creative and innovative environment that is the cornerstone for the development 
of technology which will develop in the future in ways and by means we cannot foresee at 
this point, simply pave the ground for. 

While acknowledging the need for public intervention to accelerate coverage of under-served 
areas, it should respect better regulation principles and competition law. Public intervention 
may complement private investment but should never pre-empt private sector initiatives 
thereby distorting competition. The guidelines on criteria and modalities of use of structural 
funds for electronic communications published by the Commission in 2003 illustrate how to 
strike a balance between public support, regional development and competition requirements. 

European Union policies must support a more rapid pace of innovation in this area, making 
Europe the most dynamic part of the world. Funding from the European Union must be based 
on the requirements of a level playing field, open for new entrants and all competitors as the 
most efficient way to achieve success. It must not aim to do what the market can do but 
contribute to the investments that otherwise could not be done and to the innovations that will 
keep Europe in the lead. 

It is of a common European interest to have everyone connected to Broadband. The value that 
the net has for each of its users depends on the amount of other people connected. That gives 
way for the amount of service, knowledge and alternatives that can be provided for. When 
everyone in the EU has the opportunity to have access to Broadband, the internal market will 
be characterized by immediate communications, cross border integration as well as 
opportunities for everyone, regardless of wherever he or she might live. 

The internal market in combination with Broadband accessible for all its citizens provides a 
base of 500 million people accessing and making use of services such as e-learning, e-health, 
e-governance and e-trade. It is the convergence and distribution of services and knowledge 
that can make the goal of making Europe a leading knowledge economy in the worl a reality. 
That is an opportunity that must not be distorted by funding and policies that rather tend to 
support over-aged structures instead of innovations, advancement and development. 
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ANNEX

EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
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Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)
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Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)
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A. INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK
A1 Implementation of NRF 6 16 10 1 6 10 16 10 2 2 6 10 10 10 6 2 2
A2 Speed of Process 1 7 7 11 1 7 11 15 4 1 15 11 17 11 4 4 7
A3 Transparency & 

Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1 1 11 11 6 8
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10 11 1 1 6 4
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11 7 3 9 17 1
A7 Independence 14 13 1 1 17 6 14 11 4 6 9 1 14 9 4 12 6
A8 Efficiency of NRA as 

Dispute Settlement Body 13 16 4 2 8 4 2 8 1 8 13 4 16 13 4 8 8
B. GENERAL MARKET ACCESS 
CONDITIONS
B1 General Access & Policy 

Procedures 7 2 9 2 2 9 9 9 9 7 2 2 17 15 15 9 1
B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3 11 5 5 11 1
B3 Non-discrimination & 

Margin Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4 11 14 5 11 2
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1 11 13 17 5 11
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1 17 15 4 6 4
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14 10 16 10 1 1
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2 15 6 7 2 1
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15 4 9 9 1 4
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2 15 3 10 10 1
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3 16 7 7 10 2
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4 17 10 7 5 1


