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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. призовава държавите-членки да позволят пълна конкуренция между мрежите, в 
съответствие с новите рамкови правила за сектора на далекосъобщенията;

2. 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, 
както и интелигентните измервателни прибори; призовава Комисията да разясни 
правилата относно държавните помощи, които могат да се отразят вредно на 
търсенето;

3. отбелязва, че е трудно да се постигнат свързаните с широколентовия достъп цели на 
стратегията „ЕС 2020”, като се вземат предвид финансовите средства на 
потребителите, предприятията и публичния сектор; призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че мерките не налагат несправедлива тежест на 
потребителите и бизнеса, по-специално по отношение на задълженията за 
предоставяне на универсална услуга; 

4. призовава Комисията и ОЕРЕС да улеснят публично-частните партньорства, като 
провеждат консултации с публичните органи, и да разгърнат други европейски 
инструменти за финансиране, включително средства от ЕФРР и ЕБВР;

5. подчертава разликата между мрежов капацитет и реален опит на потребителите, тъй 
като скоростта на интернет също е свързана с капацитета и претоварването на 
уебсайтовете; призовава Комисията да усъвършенства, съвместно с ОЕРЕС, своите 
измервания на развиваната широколентова скорост и да коригира целите си 
съобразно с това;

6. отбелязва, че новите оптични кабелни мрежи предлагат на потребителите 
висококачествен достъп при принципно по-високи скорости, отколкото позволяват 
съществуващите технологии; следователно отправя искане до ОЕРЕС да гарантира, 
че постиганите 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;

7. 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 
далекосъобщенията, включително на нейните разпоредби за неутралност на 
мрежата, за да се гарантира, че внедряването на широколентов достъп не 
ограничава иновациите.


