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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. отбелязва целта на Комисията да се бори срещу цифровото разделение и да 
гарантира за всички широколентов достъп, тъй като това е изключително важна 
услуга за развитието на географски отдалечени области, включително слабо 
населени, островни и планински региони, както и за подобряването на 
компютърната грамотност и уменията;

2. призовава Комисията да изисква настоятелно от държавите-членки, съгласно целите 
на програмата в областта на цифровите технологии и след постигането на широко 
разпространение на широколентовото покритие в Европа, да предоставят на 
селските райони подобаващи бързи и изключително бързи мрежи; като се има 
предвид това, въвеждането на оптични линии до сгради (FTTB) и на оптични линии 
до домашни абонати (FTTH) следва да се ускори, за да се избегне създаването на 
неизгодни от икономическа гледна точка временни решения;

3. припомня, че новите технологии и достъпът до високоскоростни връзки влияят 
положително върху образованието, информираността, комуникациите и свободното 
време на гражданите;

4. счита, че е изключително важно да се преодолеят бариерите, които държат част от 
населението извън интернет мрежата, както и да се ангажират възможно най-много 
заинтересовани страни за предоставянето на: обучение и публичен достъп до 
широколентови услуги, (2) икономическо подпомагане за закупуването на 
широколентови услуги и оборудване и (3) стимули за разработването на технологии 
и съдържание, насочени към специфични потребителски нужди;

5. счита, че при все че въвеждането на дигитална инфраструктура първоначално 
следва да се ръководи от пазара и да е неутрално от технологична гледна точка, 
може да има нужда да се приложат на европейско, на национално и на регионално 
равнище улеснения за получаването на публично финансово подпомагане, за да се 
гарантират стандартите относно качеството, разнообразието на съдържанието и 
демократизирането на широколентовия достъп, като специално внимание се отдели 
на тези области, където търговските инвестиции са слабо вероятни;

6. отбелязва обаче, че цената в административен и програмен план на прилагането на 
програмите за субсидии от ЕС, особено за МСП и за местните и регионалните 
органи, е значителна и че на практика съществува правна несигурност, която често 
спира планирани инвестиции; призовава следователно Комисията да разгледа до 
каква степен правилата за субсидиране могат да бъдат опростени и направени по-
привлекателни за инвеститорите и как може да се постигне по-добра координация 
между европейските и националните програми;

7. потвърждава принципа на неутралност на мрежите и счита, че отворен и 
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равнопоставен достъп до телекомуникационната инфраструктура и 
информационните технологии е от изключително значение за гарантирането на 
социален, икономически и културен напредък;

8. подчертава, че качественото съдържание трябва да бъде приоритет за развитието на 
широколентовите мрежи и трябва да допринесе за достъпа, споделянето и 
разпространението на културните блага и услуги, за развитието на пространства за 
креативност и изразяване, както и за обмена между творци;

9. отбелязва, че излъчващите оператори следва да могат да предоставят 
висококачествено плуралистично аудиовизуално съдържание като използват 
съществуващите платформи за разпространение, включително наземните 
платформи, както и широколентовите мрежи, най-вече за услугите при поискване, 
при условие че тези широколентови мрежи отговарят на същите изисквания по 
отношение качеството на услугата и увеличават ефикасността на използването на 
радиочестотния спектър;

10. подчертава по отношение взаимовръзката между създаването и последващото 
разработване на мобилни широколентови мрежи и политики в областта на 
радиочестотния спектър, че европейските политики в областта на радиочестотния 
спектър несъмнено трябва да вземат предвид икономическата, социалната и 
културната стойност на радио честотите;

11. твърдо подчертава необходимостта от ефикасно използване на наличните честоти и 
призовава за неутралност на технологиите;

12. подчертава в тази връзка, че използването на радио честоти от вече съществуващи 
потребители като радиото и извършващите подготовка на програми и специални 
прояви, които са от голямо значение за създаването и разпространението на 
културно съдържание, както и на езиково и културно многообразие, и подпомагат 
разпространението на мнения и медийния плурализъм, не трябва да се прекъсва 
посредством създаването и последващото развитие на мобилни широколентови 
мрежи и трябва да му се остави поле за допълнително развитие;

13. отбелязва, че за да се предостави висок стандарт на плуралистично аудиовизуално 
съдържание на достъпна цена за потребителите, излъчващите оператори трябва да 
могат да избират между различните платформи за разпространение, вземайки 
предвид техническата и финансова ефикасност: широколентов достъп за услуги при 
поискване и наземна телевизия за разпространението на линейно съдържание за 
широката публика;

14. препоръчва на държавите-членки да благоприятстват политика на равнопоставен 
достъп до съдържанията, като осигурят приоритетно широколентов достъп за 
обществените учреждения, по-специално за училищата, библиотеките и 
университетите, така че да се благоприятства обменът на знания, както и да се 
насърчи културното и езиково многообразие и укрепването на европейското 
културно наследство; отбелязва освен това, че образованието и културата не са 
фактори, изолирани от икономиката като цяло, и подчертава значителната добавена 
стойност, създадена от този сектор;
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15. предлага държавите-членки да бъдат настоятелно призовани да приложат 
обществени политики за подпомагане въвеждането на новите технологии и да 
насърчат въвеждането на методи на преподаване в цифров вид; приканва в тази 
връзка Комисията да благоприятства обмена на добри практики между държавите-
членки и между държавите-членки и държавите извън ЕС;

16. подчертава, че въвеждането на дигитална инфраструктура създава добри 
възможности за обучение от разстояние, особено в най-отдалечените региони;

17. призовава Комисията да публикува насоки относно инвестирането в широколентови 
мрежи, включително относно публично-частните партньорства, за местните и 
регионалните органи, така че да се насърчи цялостното използване на ресурсите на 
ЕС;

18. подчертава, че разработването на нови информационни и комуникационни 
технологии, заедно с широколентовия интернет, е голяма възможност за 
продължаващо подобрение на комуникацията и диалога между гражданите и 
институциите на Европейския съюз.
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