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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че всички държави-членки имат национална стратегия за 
широколентов достъп, но малко от тях разполагат с напълно разработени 
оперативни планове, включващи поставените цели, необходими за 
осъществяването в пълна степен на водещата инициатива относно Програма в 
областта на цифровите технологии за Европа, предвидена в стратегията „Европа 
2020“;

2. призовава държавите-членки да позволят пълна конкуренция между мрежите, в 
съответствие с новите рамкови правила за сектора на далекосъобщенията;
призовава националните регулаторни органи да използват своите правомощия, 
за да се избягват както субсидиите, които нарушават функционирането на 
пазара, така и появата на случаи на господстващо положение на пазара, а също 
така и злоупотребата с него, а когато е целесъобразно, да следват правилата за 
обществените поръчки, за да се гарантира наличието на честна конкуренция;

3. изтъква важното значение на конкурентоспособните пазари за постигането на 
широколентов достъп на поносими цени и подчертава необходимостта от бързо 
изпълнение и пълно прилагане от страна на държавите-членки и националните 
регулаторни органи (НРО) на преразгледаната рамка на ЕС за сектора на 
далекосъобщенията и препоръката относно мрежите за достъп от следващо 
поколение (ДСП);

4. подчертава, че широколентовите услуги са важни за конкурентоспособността на 
икономиката и представляват предварително условие за участието на всички 
региони и обществени групи в свързания с цифровите технологии живот в ЕС;

5. счита, че инвестиционните рискове, свързани с внедряването на нови мрежи, 
могат да се намалят чрез мерки за насочване на търсенето, по-специално в 
областта на електронното възлагане на обществени поръчки, електронната 
търговия, електронното управление, електронните услуги в сферата на 
здравеопазването, интерактивното електронно образование, както и 
интерактивните устройства за пестене на енергия, които водят до отделянето на 
малко количество въглеродни емисии;

6. изтъква важното значение за гореспоменатите сектори на обществените поръчки 
за решения, основаващи се на научноизследователската и развойна дейност, 
преди реализацията им на пазара, като средство за стимулиране на благоприятен 
цикъл в технологичното развитие и търсенето на услуги във връзка с 
високоскоростен широколентов достъп;

7. отбелязва, че опростяването и модернизирането на процедурата относно 
субсидиите би спомогнало за ускоряване въвеждането на широколентовата 
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технология; призовава Комисията да разясни правилата относно държавните 
помощи и да гарантира, че държавните помощи се насочват към мерки, които 
стимулират или консолидират търсенето;

8. призовава за предприемането на конкретни мерки, за да се гарантира, че МСП 
могат да се възползват в пълна степен от потенциала на широколентовия достъп 
в областта на електронната търговия и електронното възлагане на обществени 
поръчки; призовава Комисията да обмени най-добрите практики и да разгледа 
възможността за включването на специална програма за МСП и 
широколентовите връзки в своята водеща инициатива „Програма в областта на 
цифровите технологии”;

9. призовава държавите-членки да насърчават и разширяват високоскоростните 
връзки с отворен достъп, като включват важна обществена инфраструктура, 
разположена в отдалечени райони (училища, болници и други публични 
институции), като средство за подобряване на обществените услуги и 
утвърждаване на високоскоростните връзки в отдалечените региони, с което се 
намаляват инвестиционните разходи за местното частно разпространение;

10. подчертава, че за да се оптимизира неговото въздействие и ползите от него за 
обществото, разгръщането на широколентовите мрежи следва да се съчетае с 
предоставяне на информация за търсенето и образователни програми;

11. отбелязва, че е трудно да се постигнат свързаните с широколентовия достъп 
цели на стратегията „Европа 2020”, като се вземат предвид финансовите 
средства на потребителите, предприятията и публичния сектор; призовава 
Комисията и държавите-членки да гарантират използването на 
инфраструктурата от трети страни и липсата на дискриминация, да 
популяризират наличните технологии и да предотвратяват вземането на мерки, 
които налагат несправедлива тежест върху потребителите и предприятията, 
особено по отношение на задълженията за предоставяне на универсална услуга; 
счита, че публично-частните партньорства и публичните инвестиции, 
включително от структурните фондове, при необходимост следва да се 
използват за разгръщане на широколентовия достъп и увеличаване на 
възможностите за достъп до високоскоростен интернет;

12. призовава държавите-членки, Комисията и Органа на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) да улеснят публично-частните 
партньорства, като провеждат консултации със съответните публични органи, и 
да разгърнат други европейски инструменти за финансиране, включително 
средства от ЕФРР, ЕЗФРСР и ЕБВР; приветства плановете на Комисията за 
включване на нисколихвени заеми от Европейската инвестиционна банка в 
списъка с инструментите за отпускане на субсидии;

13. заявява, че голямото търсене на връзки, което едновременно лансира профила на 
онлайн икономиката на ЕС, допринася за мрежовата готовност на ЕС и отговаря 
на обществените промени, осъществяващи се в рамките на единния пазар, 
следва да бъде подкрепено с подходящи средства и солидна конкурентна 
инфраструктура, които са необходими за реализацията на европейския проект за 



AD\862758BG.doc 5/7 PE458.563v03-00

BG

широколентов достъп;

14. признава бавното усвояване на средства от структурните фондове за инвестиции 
в широколентова инфраструктура, както и необходимостта от насоки за 
използването на тези инструменти за финансиране; призовава за извършването 
на задълбочен анализ на тези инструменти, за да се открият и отстранят 
пречките, които затрудняват използването им от държавите-членки и регионите;

15. смята, че разширяването на широколентовия достъп в селските и отдалечените 
райони, където пазарните стимули са по-слаби, играе важна роля за 
географското и социалното сближаване, като в резултат на това териториите 
стават по-привлекателни, а дружествата – по-конкурентоспособни; счита, че 
обществената подкрепа следва да отдава приоритет на разгръщането на 
инфраструктура за широколентов достъп в такива райони;

16. изисква от Комисията и ОЕРЕС да събират и сравняват ежегодно данните 
относно спецификациите (за скорост и качество) на широколентовия достъп и 
избора, предоставян на потребителите и предприятията в различните държави-
членки, както и напредъка при прилагането на рамката на ЕС за сектора на 
далекосъобщенията и препоръката относно ДСП;

17. отбелязва, че новите оптични кабелни мрежи предлагат на потребителите 
висококачествен достъп при принципно по-високи скорости, отколкото 
позволяват съществуващите технологии; смята, че би било уместно да се даде 
приоритет на развитието на оптични широколентови мрежи в районите, в които 
това представлява най-икономичното и трайно решение в дългосрочен план; 
отправя искане до ОЕРЕС да гарантира, че ползваните от потребителите 
типични широколентови скорости се рекламират безпристрастно, в интерес на 
прозрачността, във връзка с ползите от новата технология за качването и 
изтеглянето на данни; призовава НРО да предприемат мерки срещу 
доставчиците, които не спазват препоръките на ОЕРЕС;

18. отбелязва важното значение на една амбициозна, ориентирана към бъдещето 
многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър за 
създаването на високоскоростен широколентов достъп в цяла Европа, за 
постигането на целите на „Европа 2020“ и за гарантирането на водещата роля на 
Европа на световно равнище по отношение на иновациите и развитието на 
високотехнологичния сектор;

19. призовава за технологично неутрален подход, който да съчетава стационарните, 
безжичните и спътниковите технологии, както и технологиите, свързани с 
радиочестотния спектър; призовава за ефективно транспониране на рамката за 
сектора на далекосъобщенията, включително на нейните разпоредби за 
неутралност на мрежата, за да се гарантира, че разгръщането на широколентовия 
достъп не ограничава иновациите;

20. призовава Комисията да координира най-добрите практики сред държавите-
членки в областта на публично достъпните безплатни високоскоростни WiFi 
мрежи в обществения транспорт;
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21. отбелязва, че следващото поколение технологии за мобилни телефони също 
може да изиграе значителна роля за отварянето на широколентовите услуги, по-
специално за отдалечените географски райони; счита, че при предстоящото 
разпределение на нови радиочестоти правителствата и регулаторните органи за 
далекосъобщенията биха могли да обвържат освобождаването на радиочестотен 
спектър със засилени задължения на мобилните оператори по отношение на 
покритието;

22. подчертава необходимостта в рамките на ЕС да се правят дългосрочни 
инвестиции в научни изследвания, свързани както с бъдещите стационарни, така 
и с бъдещите мобилни комуникационни технологии; призовава Комисията да 
продължи да развива съвместни технологични инициативи в тези области с 
участието на университети, научноизследователски институти, производители 
на устройства и доставчици на услуги и съдържание; счита, че тези платформи 
предоставят оптималните средства за разработване и използване на нови 
технологии и ще осигурят на ЕС значително конкурентно предимство.
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