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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 разполага с огромни възможности 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 евро 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 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 

                                               
1 Copenhagen Economics, Икономическото влияние на европейския цифров единен пазар (The Economic 
Impact of a European Digital Single Market), март 2010 г.
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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 административни електронни 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 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Телекомуникационните мрежи и 
услуги все повече се превръщат в 
инфраструктури на основата на 
интернет, в които широколентовите 
мрежи и цифровите услуги са тясно 
свързани помежду си. Интернет се 
превръща в доминираща платформа за 
общуване, услуги и икономическа 
дейност. Следователно наличието в цяла 
Европа на високоскоростен достъп до 
интернет и на цифрови услуги 
съобразно интересите на обществото е 
от съществено значение за 
икономическия растеж и единния пазар.

(1) Телекомуникационните мрежи и 
услуги все повече се превръщат в 
инфраструктури на основата на 
интернет, в които широколентовите 
мрежи и цифровите услуги са тясно 
свързани помежду си. Интернет се 
превръща в доминираща платформа за 
общуване, услуги и икономическа 
дейност. Следователно наличието в цяла 
Европа на високоскоростен достъп до 
интернет и на цифрови услуги 
съобразно интересите на обществото е 
от съществено значение за 
икономическия растеж и вътрешния
пазар.
(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст, като по-конкретно изразът 
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„единен цифров пазар“ се заменя с 
израза „вътрешен цифров пазар“.)

Or. fr

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) 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.

Or. fr

Обосновка

Европейският съюз трябва преди всичко да действа там, където съществуват 
пазарни недостатъци. За да засили сближаването на своята територия, ЕС трябва 
да гарантира, че дори най-слабо населените или изолираните територии имат 
достъп до телекомуникационна инфраструктура с добро качество.

Изменение 3
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. 

(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. 
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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 
са необходими действия на равнище ЕС.

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 
са необходими действия на равнище ЕС, 
особено като се има предвид 
нарастването на броя на 
преносимите устройства с интернет 
връзка като смартфоните и 
таблетите.

Or. fr

Обосновка

Използването на новите устройства засилва необходимостта от ефикасна 
телекомуникационна инфраструктура.

Изменение 4
Предложение за регламент
Член 2 – точка 3

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 върху 
селските райони и районите с ниска 
гъстота на населението, което на свой 
ред улеснява разработката и ползването 
на трансевропейски цифрови услуги;

Or. fr
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Обосновка

Европейският съюз трябва преди всичко да действа там, където съществуват 
пазарни недостатъци. За да засили сближаването на своята територия, ЕС трябва 
да гарантира, че дори най-слабо населените или изолираните територии имат 
достъп до телекомуникационна инфраструктура с добро качество.

Изменение 5
Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

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 6
Предложение за регламент
Приложение – раздел 1 – буква а) – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се извършват 
инфраструктурни дейности в Съюза 
върху даден вид мрежа, какъвто и да е 
той (транспорт, енергетика или 
телекомуникации), 
картографирането на другите мрежи 
може да се извърши по същото време.

Or. fr
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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.


