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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът по становище приветства Комисията, която предложи насоки за 
трансевропейските телекомуникационни мрежи в подкрепа на ангажиментите на 
стратегията „Европа 2020“ и Програмата в областта на цифровите технологии за 
Европа.

Настоящото предложение определя насоки за трансевропейските 
телекомуникационни мрежи. За тази цел то предлага цели и приоритети за 
проектите от общ интерес, които целят отстраняването на пречките, като 
осигуряват свързаност към мрежата и достъп, включително и трансграничен, до 
инфраструктурата за публични цифрови услуги.

В този период на бюджетни ограничения и слаб икономически растеж 
докладчикът се надява новите инструменти, предложени от Комисията в 
механизма за свързване на Европа, да внесат нова динамика на пазара, така че 
единният цифров пазар да придобие конкретен вид.

Икономиката на интернет и нейното значение за заетостта е огромна и ще възлиза 
на повече от 800 милиарда евро през 2016 г., т.е. повече от 5 % от БВП на 
Европейския съюз. Интернет промени начина, по който живеем, работим, 
получаваме информация и взаимодействаме с другите, и има съществен 
потенциал да промени много други аспекти на нашия живот, например достъпа до 
знания и образованието. Интернет промени също начина, по който сравняваме, 
купуваме или продаваме стоки и услуги, търсим или предлагаме информация, 
извършваме своите плащания или боравим с данни. Електронната търговия и 
изобщо цифровите услуги са вече неразделна част от живота на потребителите, на 
предприятията и като цяло на гражданите.

При все това понастоящем някои пречки блокират завършването на единния 
цифров пазар: липсата на инвестиции в широколентовата инфраструктура и по-
конкретно в селските райони на ЕС, както и липсата на европейска стратегия за 
развитието на инфраструктура за трансгранични цифрови услуги. Цената на тази 
липса се изчислява на най-малко 4,1 % от БВП до 2020 г., т.е. 500 милиарда евро, 
или 1 000 EUR за всеки гражданин1.

Докладчикът по становище счита, че тази ситуация е в частност проблематична за 
МСП, които поради липсата на връзка с мрежа със задоволително качество и 
скорост, не се възползват от новите технологии като „изчислителните облаци“, 
които дават възможност за новаторско търговско предлагане и значителни 
икономии от мащаба.

Докладчикът по становище се опасява също, че липсата на достъп до 
свръхвисокоскоростен интернет засяга най-уязвимите потребители. Без 
свръхвисокоскоростен интернет тези лица са лишени от достъп до цял набор от 

                                               
1 Copenhagen Economics, Икономическото влияние на европейския единен цифров пазар (The 
Economic Impact of a European Digital Single Market), март 2010 г.
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нови приложения или услуги, като например сравняването на цени онлайн, и 
попадат в капана на спирала, която ги отдалечава от най-изгодните предложения.

Вследствие на това докладчикът припомня значението на целта на Програмата в 
областта на цифровите технологии за Европа: гарантиране на трайни 
икономически и социални ползи благодарение на единен цифров пазар, който се 
основава на свръхвисокоскоростен интернет.

Докладчикът би искал да подчертае важността на киберсигурността за 
гарантирането на защитата на потребителите. Цифровите услуги играят все по-
голяма роля в ежедневния ни живот и за тази цел използват все повече лични или 
публични данни. Ето защо безопасната и сигурна онлайн среда е необходимо 
условие.

Докладчикът одобрява анализа на Комисията, според който незавършването на 
единния цифров пазар се дължи на проблем с предлагането, но също така и на 
проблем с търсенето. Също така една от целите на проектите от общ интерес 
следва да бъде стимулирането на търсенето на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни услуги, по-конкретно чрез електронни административни 
услуги.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейският 
широколентов достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите технологии 
растеж“, Комисията прави извода, че с 
оглед на решаващата роля на интернет 
ползите от него са много по-големи 
отколкото стимулите за частни 
инвестиции в по-бързи мрежи. 
Следователно в тази област е 

(4) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейският 
широколентов достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите технологии 
растеж“, Комисията прави извода, че с 
оглед на решаващата роля на интернет 
ползите от него са много по-големи 
отколкото стимулите за частни 
инвестиции в по-бързи мрежи. 
Следователно в тази област е 
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необходимо публично подпомагане, 
което обаче не трябва да нарушава 
неправомерно конкуренцията.

необходимо публично подпомагане, 
особено в селските райони, което обаче 
не трябва да нарушава неправомерно 
конкуренцията.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Неутралността на мрежите е 
от съществено значение за едно 
отворено интернет пространство.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 a) Проектите от общ интерес, 
включени в настоящия регламент, 
също така следва да допринасят за 
засилването на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване на Съюза в съответствие 
с член 174 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. В тази връзка следва да се 
обърне специално внимание на 
селските, изолираните и слабо 
населените райони.

Обосновка
Европейският съюз трябва преди всичко да действа там, където съществуват 
пазарни недостатъци. За да засили своето териториално сближаване, ЕС 
трябва да гарантира, че дори най-слабо населените или изолираните райони 
имат добър достъп до телекомуникационната инфраструктура.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Що се отнася до използването на 
публично-частни партньорства за 
предоставяне на високоскоростни 
широколентови услуги, по-специално в 
селските райони, желателно е да се 
използват партньорства между 
регионални и местни органи и малки и 
средни предприятия, занимаващи се с 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) в областта на 
публичните ИКТ услуги, с европейско 
финансиране, тъй като те могат да 
създадат устойчива основа за 
местното развитие на умения и 
знание в целия Съюз.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Значителни икономически и 
социални предимства, които 
инвеститорите не могат нито да 
оползотворят, нито да превърнат във 
печалби, са свързани с по-високите 
скорости на широколентов достъп. 
Високоскоростните и 
свръхвисокоскоростните 
широколентови технологии са 
инфраструктура от ключово значение за 
развитието и разгръщането на 
цифровите услуги, които зависят от 
достъпността, скоростта, надеждността 
и устойчивостта на физическите мрежи. 
Разгръщането и разпространението на 
по-бързи мрежи дава възможност за 
новаторски услуги, възползващи се от 
по-високите скорости. За постигане на 
максимална синергия и взаимодействие 
между тези два компонента на 
цифровите телекомуникационни мрежи 

(10) Значителни икономически и 
социални предимства, които
инвеститорите не могат нито да 
оползотворят, нито да превърнат във 
печалби, са свързани с по-високите 
скорости на широколентов достъп. 
Високоскоростните и 
свръхвисокоскоростните 
широколентови технологии са 
инфраструктура от ключово значение за 
цялостното развитие и разгръщане на 
цифровите услуги, които зависят от 
достъпността, скоростта, надеждността 
и устойчивостта на физическите мрежи. 
Разгръщането и разпространението на 
по-бързи мрежи дава възможност за 
новаторски услуги, възползващи се от 
по-високите скорости. За постигане на 
максимална синергия и взаимодействие 
между тези два компонента на 
цифровите телекомуникационни мрежи 
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са необходими действия на равнище ЕС. са необходими действия на равнище ЕС, 
особено като се има предвид 
нарастването на броя на 
преносимите устройства с интернет 
връзка като смартфоните и 
таблетите.

Обосновка

Използването на новите устройства засилва необходимостта от ефикасна 
телекомуникационна инфраструктура.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) От съществено значение за 
доставката на услуги в селските 
райони е разширяването на мрежите 
за достъп, които позволяват 
свързването на отделните абонати.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Разширяването на достъпа и 
запазването на богатото разнообразие от 
културно съдържание и данни, с които 
разполагат органите от публичния 
сектор в Европа, и предоставянето на 
възможности за тяхната повторна 
употреба, при пълно зачитане на 
авторското право и сродните му права, 
ще подхрани изобретателността и ще 
стимулира новаторството и 
предприемчивостта. Безпрепятственият 
достъп до повторно използваеми 
многоезични ресурси ще спомогне за 
преодоляване на езиковите бариери, 

(18) Разширяването на достъпа и 
запазването на богатото разнообразие от 
културно съдържание и данни, с които 
разполагат органите от публичния 
сектор в Европа, и предоставянето на 
възможности за тяхната повторна 
употреба, при пълно зачитане на 
авторското право и сродните му права, 
ще подхрани изобретателността и ще 
стимулира новаторството и 
предприемчивостта. Безпрепятственият 
достъп до повторно използваеми 
многоезични ресурси ще спомогне за 
преодоляване на езиковите бариери, 
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които пречат на развитието на 
вътрешния пазар за онлайн услуги и 
ограничават достъпа до знания.

които пречат на развитието на 
вътрешния пазар за онлайн услуги и 
ограничават достъпа до знания. Трябва 
обаче да остане възможно за 
националните, регионалните и 
местните органи, които вземат 
решения, сами да решат въпросите 
относно използването на 
предоставяната от тях информация 
и да покриват значителна част от 
разходите си, които възникват в 
резултат от изпълнението на 
публичните им задължения.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
приложението към настоящия регламент 
с цел съгласуването му с развитието в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии. От 
особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. Целта 
на това делегиране е да бъдат отчетени 
нови тенденции в развитието на 
технологията и пазара, нововъзникващи 
политически приоритети или 
възможности за полезни 
взаимодействия между различните 
инфраструктури, включително тези в 
областта на транспорта и енергетиката. 
Обхватът на делегираните правомощия 
е ограничен до промяната на 
описанието на проекти от общ интерес, 
добавянето на проект от общ интерес 
или заличаването на изгубил актуалност 

(21) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
приложението към настоящия регламент 
с цел съгласуването му с развитието в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии. От 
особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно, както и на 
регионално и местно равнище. Целта 
на това делегиране е да бъдат отчетени 
нови тенденции в развитието на 
технологията и пазара, нововъзникващи 
политически приоритети или 
възможности за полезни 
взаимодействия между различните 
инфраструктури, включително тези в 
областта на транспорта и енергетиката. 
Обхватът на делегираните правомощия 
е ограничен до промяната на 
описанието на проекти от общ интерес, 
добавянето на проект от общ интерес 
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проект от общ интерес в съответствие с 
предварително определени, ясни и 
прозрачни критерии.

или заличаването на изгубил актуалност 
проект от общ интерес в съответствие с 
предварително определени, ясни и 
прозрачни критерии.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) допринасят за икономическия растеж 
и подпомагат развитието на единния 
пазар, което води до подобряване на 
конкурентоспособността на 
европейската икономика, включително 
конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия (МСП);

(1) допринасят за икономическия растеж 
и подпомагат развитието на единния 
пазар, и насърчават цифровата 
интеграция на цели 
необлагодетелствани в икономическо 
и културно отношение райони, което 
води до подобряване на 
конкурентоспособността на 
европейската икономика, включително 
конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия (МСП);

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) допринасят за внасянето на 
подобрения в живота на гражданите, 
икономиката и правителствата, чрез 
насърчаване на взаимосвързаността и на 
оперативната съвместимост на 
националните телекомуникационни 
мрежи, както и на достъпа до такива 
мрежи;

(2) допринасят за внасянето на 
подобрения в живота на гражданите, 
икономиката и правителствата, чрез 
насърчаване на взаимосвързаността и на 
оперативната съвместимост на 
националните телекомуникационни 
мрежи, както и на достъпа до такива 
мрежи на достъпни цени;

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 2 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, което на свой ред улеснява 
разработката и ползването на 
трансевропейски цифрови услуги; 

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, като се поставя акцент 
конкретно върху селските и слабо 
населените райони, в съответствие с 
принципа за технологична 
неутралност, което на свой ред 
улеснява разработката и ползването на 
трансевропейски цифрови услуги;

Обосновка

Европейският съюз трябва преди всичко да действа там, където съществуват 
пазарни недостатъци. За да засили своето териториално сближаване, ЕС 
трябва да гарантира, че дори най-слабо населените или изолираните райони 
имат добър достъп до телекомуникационната инфраструктура.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) стимулират търсенето на услуги, 
които изискват високоскоростен 
интернет, по-конкретно чрез 
разработването на електронни 
административни услуги, които ще 
допринесат за развитието на 
вътрешния цифров пазар;

Обосновка

Трябва да се стимулира търсенето, което понастоящем е все още твърде 
недостатъчно, за да се създаде „непорочен“ кръг, където повишеното търсене 
ще благоприятства разработването на нови услуги за потребителите.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разгръщане на свръхбързи 
широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от 
100 Mbps и повече;

а) цялостно разгръщане на свръхбързи 
широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от 100 
Mbps и повече;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи 
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите-анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече;

б) разгръщане на широколентови 
мрежи, по-конкретно мрежи за 
достъп, за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите-анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Държавите членки и/или други 
субекти, които отговарят за 
изпълнението на проектите от общ 
интерес или допринасят за тяхното 
прилагане, предприемат необходимите 
правни, административни, технически и 
финансови мерки съгласно съответните 
разпоредби от настоящия регламент.

(3) Държавите членки и/или други 
субекти, включително регионалните и 
местните органи, които отговарят за 
изпълнението на проектите от общ 
интерес или допринасят за тяхното 
прилагане, предприемат по 
целесъобразност необходимите правни, 
административни, технически и 
финансови мерки съгласно съответните 
разпоредби от настоящия регламент.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение – раздел 1 – буква а) – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се предприемат 
инфраструктурни проекти в Съюза 
върху даден вид мрежа (транспорт, 
енергетика или телекомуникации), 
картографирането на другите мрежи 
може да се извърши по същото време.

Обосновка

Целта е да се създаде взаимодействие, тъй като дейностите по 
картографиране са много скъпи, и когато се предприемат строителни дейности 
с цел промяна или модернизиране на дадена мрежа, може да е полезно да се 
възползваме от тях за картографирането на другите мрежи.

Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – параграф 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията в рамките на проекта от 
общ интерес в областта на 
широколентовите мрежи, трябва 
независимо от използваната технология 
да:

Когато е доказуемо, че пазарът не е в 
състояние да предложи такава 
инфраструктура с търговски 
средства, действията в рамките на 
проекта от общ интерес в областта на 
широколентовите мрежи, трябва 
независимо от използваната технология 
да:

Обосновка

Следва да е много ясно, че подкрепа ще бъде предоставяна само за области, в 
които пазарът не функционира.

Изменение 18

Предложение за регламент
Приложение – раздел 3 – подраздел „Безопасност и сигурност“ – заглавие 
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„Критични информационни инфраструктури“ – параграф 3 – буква д а) 
(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Платформа за онлайн решаване на 
спорове:
Тази услуга ще предостави 
платформа за извънсъдебно решаване 
на спорове между потребители и 
търговци. Тя ще им даде възможност 
да внасят жалби по спорове онлайн на 
своя език и да бъдат насочвани към 
национални структури за 
алтернативно решаване на спорове, 
компетентни да разгледат и 
разрешат спора по прозрачен, 
ефективен и безпристрастен начин.

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение – раздел 3 – подраздел „Безопасност и сигурност“ – заглавие 
„Критични информационни инфраструктури“ – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат разработени и разгърнати 
канали за комуникация и платформи с 
цел да се подобри капацитетът на ЕС 
по отношение на подготвеността, 
информационния обмен, координацията 
и реагирането.

Подпомагането на разработването на 
канали и платформи за комуникация в 
държавите членки следва да подобри
капацитета на ЕС по отношение на 
подготвеността, информационния 
обмен, координацията и реагирането, 
като същевременно се отчитат 
съществуващите национални 
капацитети и инициативи.

Обосновка

Комисията следва да изпълнява подпомагаща роля и да отчита съществуващите 
капацитети и инициативи в държавите членки. Предлаганото изменение би 
изяснило този въпрос.

Изменение 20
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Предложение за регламент
Приложение – раздел 3 – подраздел „Безопасност и сигурност“ – заглавие 
„Критични информационни инфраструктури“ – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната платформа за услуги ще се
състои от мрежа от 
национални/правителствени екипи за 
незабавно реагиране при компютърни 
инциденти (CERTs), разполагащи най-
малко с набор от базови възможности.
Мрежата ще служи като опорна 
структура за Европейската система за 
информационен обмен и 
предупреждаване (EISAS) за граждани 
на ЕС и МСП.

Основната платформа за услуги ще се 
състои от мрежа от 
национални/правителствени екипи за 
незабавно реагиране при компютърни 
инциденти (CERTs), разполагащи най-
малко с набор от базови възможности.
Мрежата може да предоставя 
ограничен обем от информация на
Европейската система за 
информационен обмен и 
предупреждаване (EISAS) за граждани 
на ЕС и МСП.

Обосновка

В доклада на ENISA от октомври 2011 г. относно прилагането на Европейската 
система за информационен обмен и предупреждаване (EISAS) се посочва, че „от 
гледна точка на обхват, насоченост и ресурси оперативните условия на 
националните/правителствените екипи за незабавно реагиране при компютърни 
инциденти (CERTs) поставят под сериозно съмнение идеята, че може да се 
разчита на тях като централен възел и движеща сила за Европейската система 
за информационен обмен и предупреждаване (EISAS) в държавите членки“. Би 
било неподходящо националните/правителствените екипи за незабавно 
реагиране при компютърни инциденти (CERTs) да изграждат опорната 
структура на Европейската система за информационен обмен и 
предупреждаване (EISAS). По-важна роля следва да играят други организации, 
чиито клиенти са главно МСП и граждани.

Изменение 21

Предложение за регламент
Приложение – раздел 3 – подраздел „Безопасност и сигурност“ – заглавие 
„Критични информационни инфраструктури“ – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) услуги за активно действие —
следене на развитието на 
технологията и разпространение и 
обмен на информация, свързана със 
сигурността; оценки на сигурността; 

а) Европейската система за 
информационен обмен и 
предупреждаване (EISAS) следва да 
предоставя на гражданите на ЕС и 
МСП необходимите знания и умения 
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предоставяне на насоки за сигурно 
конфигуриране на системите; 
предоставяне на услуги за откриване 
на проникване;

за защита на техните ИТ системи и 
информационни активи. Създаването 
на мрежа от 
национални/правителствени екипи за 
незабавно реагиране при компютърни 
инциденти (CERTs) следва да улесни 
обмена на информация и 
сътрудничеството между държавите 
членки.

Обосновка

В доклада за прилагането на ENISA се твърди, че подобна подробна информация 
няма да е толкова ценна за МСП и гражданите. Точните подробности, свързани 
с услугите, следва да бъдат определени в хода на по-нататъшната работа на 
ENISA. Дейностите на мрежата от национални/правителствени екипи за 
незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERTs) вероятно ще бъдат 
определени допълнително в регламента на Комисията относно сигурността в 
кибернетичното пространство по-късно тази година и не следва да бъдат 
разглеждани тук.

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение – раздел 3 – подраздел „Безопасност и сигурност“ – заглавие 
„Критични информационни инфраструктури“ – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) услуги за реагиране — действия при 
инциденти и реагиране; издаване на 
сигнали и предупреждения; анализ на 
уязвимостта и противодействие, 
реагиране на артефакти 
(висококачествени предупреждения за 
нов зловреден софтуер и други 
артефакти).

заличава се

Обосновка

В доклада за прилагането на ENISA се твърди, че подобна подробна информация 
няма да е толкова ценна за МСП и гражданите. Точните подробности, свързани 
с услугите, следва да бъдат определени в хода на по-нататъшната работа на 
ENISA. Дейностите на мрежата от национални/правителствени екипи за 
незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERTs) вероятно ще бъдат 
определени допълнително в регламента на Комисията относно сигурността в 
кибернетичното пространство по-късно тази година и не следва да бъдат
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разглеждани тук.
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