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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава, че интернет услугите се предлагат на трансгранично равнище и че 
съответно се изискват съгласувани действия в съответствие с Програмата в областта 
на цифровите технологии в Европа;

2. подчертава, че един европейски пазар, наброяващ близо 500 милиона души, 
свързани с високоскоростна широколентова интернет връзка, би бил движеща сила 
за развитието на вътрешния пазар; подчертава необходимостта от свързване на 
програмата в областта на цифровите технологии с предоставянето на нови услуги 
като електронна търговия, електронно здравеопазване, електронно обучение, 
електронно банкиране и услугите за електронно управление;

3. припомня, че единният цифров пазар, в който услугите могат да се движат свободно  
в рамките на пазар от 500 милиона потребители, е изключително важна движеща 
сила за конкуренцията и икономическия растеж, която осигурява високо 
квалифицирани работни места и улеснява превръщането на ЕС в икономика, 
основана на знанията;

4. подчертава, че широколентовият достъп и интернет представляват важна движеща 
сила за икономическия растеж, обществото, основано на знанието, създаването на 
работни места, новаторството и конкурентоспособността на Европа, както и за 
засилване на търговията и услугите в интернет; подчертава, че потребителите и 
предприятията се нуждаят от широколентов достъп, за да се възползват от пълния 
потенциал на интернет;

5. изтъква, че по-голямата конкуренция, прозрачност по отношение на управлението 
на трафика и качеството на обслужване, както и лекотата на извършване на този 
преход, са сред минимално необходимите условия, за да се гарантира неутралността 
на мрежата; потвърждава своята подкрепа за отворено интернет пространство, в 
което съдържанието и индивидуалните търговски услуги не могат да бъдат 
блокирани; припомня неотдавнашните констатации на Органа на европейските 
регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и счита, че са 
необходими допълнителни мерки, за да се гарантира неутралността на мрежата;

6. отново подчертава евентуалните предизвикателства в случай на отклонение от 
неутралността на мрежата, включително поведение на нелоялна конкуренция, 
блокиране на нововъведенията, ограничаване на свободата на изразяване, липса на 
осведоменост на потребителите и нарушаване неприкосновеността на личната 
сфера, а също и факта, че липсата на неутралност на мрежата вреди на 
предприятията, потребителите и на обществото като цяло;

7. подчертава значението, с оглед развитието на европейския цифров единен пазар, от 
продължаване на усилията за осигуряване на повсеместен и високоскоростен достъп 
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за всички потребители, чрез насърчаването на достъпа до фиксиран и мобилен 
интернет и внедряването на инфраструктура от следващо поколение; подчертава, че 
това изисква политики, които да насърчават достъпа при конкурентни условия;

8. подчертава, че постигането на напълно функциониращ цифров единен пазар 
изисква координирано усилие, за да се гарантира достъп до мрежата, и 
необходимите умения за това на всички граждани, независимо от тяхната възраст, 
местоположение, образование и пол; 

9. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да дадат нов тласък на 
европейската стратегия за високоскоростен и свръхскоростен широколентов достъп 
чрез актуализиране на съответните цели;

10. настоява, че цифровите умения са от решаващо значение за развитието на 
конкурентен цифров единен пазар и, че всички европейски граждани следва да 
развият подходящи цифрови умения; подчертава съществения ангажимент за 
намаляване наполовина, до 2015 г., на празнотите по отношение на грамотността и 
компетентността в областта на цифровите технологии;

11. признава необходимостта от създаване на начини за повишаване на доверието на 
гражданите и доверие в онлайн средата и от гарантиране на защитата на личните 
данни и правото на неприкосновеност на личната сфера и свобода на изразяване и 
на информация, включително премахването на географските, технически и 
организационни пречки, в механизмите за обжалване;

12. заявява твърда убеденост, че защитата на личната неприкосновеност не само 
представлява основна ценност на Европейския съюз, но освен това играе и важна 
роля за насърчаването на необходимото доверие на потребителите в цифровата 
среда, за да се даде възможност на цифровия единен пазар да се развие напълно; 
приветства предложенията на Комисията да адаптира Директивата за защита на 
данните към настоящата цифрова среда, като по този начин се насърчи 
новаторският характер на онлайн пространството и се поощри развитието на 
обещаващи нови технологии, като например „изчисленията в облак“;

13. подчертава, че онлайн пазарите следва да бъдат възможно най-гъвкави, за да се 
създадат по-добри възможности за бизнес и развитие в този сектор;

14. призовава за интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни 
плащания; призовава същевременно за улеснена рамка за електронно фактуриране; 
подчертава и в двата случая значението на оперативната съвместимост и на 
отворените стандарти максимално улесняване на потенциала на пазара и 
конкуренцията;

15. подчертава, че добре функционираща, основаваща се на цифровите технологии 
икономика, е абсолютно необходимо за доброто функциониране на икономиката на 
ЕС; отбелязва обаче, че свободното движение на цифрови услуги понастоящем е 
сериозно възпрепятствано от фрагментираните правила на национално равнище, 
където предприятията са изправени пред много пречки за трансграничните 
продажба в Европейския съюз, главно поради различни законодателни разпоредби, 
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приложими на равнището на държавата членка, в области като например защита на 
потребителите, ДДС, специфични за продуктите законодателни разпоредби и 
платежни операции; призовава институциите на ЕС да засилят ангажимента си за 
отстраняване на основните регулаторни пречки пред трансграничните онлайн 
операции до 2015 г.; призовава Комисията да продължи да предлага целенасочени 
законодателни действия за премахване на основните препятствия;

16. подчертава значението на обслужването „на едно гише“ за ДДС, за да се улесни 
трансграничната електронна търговия за МСП и да се насърчи електронното 
фактуриране; изтъква обаче, че такова обслужване „на едно гише“ следва да бъде 
създадено само в рамките на съществуващите институции, без да се увеличава 
тежестта върху данъкоплатците;

17. приветства законодателното предложение на Европейската комисия за регламент 
относно електронната идентификация и удостоверителните услуги за електронни 
трансакции на вътрешния пазар, който чрез взаимно признаване и приемане на 
равнище на ЕС на нотифицираните електронни схеми за идентификация, има 
потенциал да осигури сигурни и безупречни електронни взаимодействия между 
предприятията, гражданите и публичните органи, което води до повишаване на 
ефективността на публичните и частни онлайн услуги, електронния бизнес и 
електронната търговия в ЕС;

18. подчертава значението на хармонизиран подход към изключенията и ограниченията 
в областта на авторското право, както и на хармонизираните изключения от 
разпоредбите за търговските марки и патентите, често в полза на изследователи и 
разработчици за улесняване на разработването, внедряването и потребителския 
интерес към нови, иновативни услуги, както и гарантиране на правната сигурност 
на изследователските екипи, на новаторите, хората на изкуството и потребителите, 
необходими за появата на просперираща европейска цифрова среда;

19. подчертава неотложната необходимост ЕС да осигури на стопанските субекти и на 
потребителите увереност и средства за търговия онлайн с цел да се увеличи 
трансграничната търговия; следователно призовава за опростяване на 
лицензионните системи и за създаването на ефективна рамка в областта на 
авторското право;

20. изразява съгласие с Комисията, че действащата правна рамка, предоставена от 
Директивата за електронна търговия, не се нуждае от преразглеждане; въпреки това 
подчертава необходимостта от допълнително изясняване с оглед на прилагане на 
процедурите за нотифициране и действие за справяне с незаконно съдържание;

21. подчертава интереса, който цифровизацията на обществените услуги може да 
представлява за потребителите и предприятията, и призовава държавите членки да 
разработят национални планове за цифровизация на обществените услуги, 
включващи цели и мерки с оглед на това до 2015°г. всички обществени услуги да са 
на разположение и достъпни;

22. изтъква, че основата за развитието на цифрово и основано на знание общество е 
използването на информационните и комуникационните технологии от страна на 
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публичния сектор, и затова настоятелно призовава Комисията и държавите членки 
да продължават да развиват сигурни и ефективни електронни услуги; отбелязва, по-
специално по отношение на електронната идентификация и електронните подписи, 
че трансграничната оперативна съвместимост е предпоставка за приемането на 
решенията за трансгранично електронно фактуриране;

23. в резолюцията си от 20 април 2012 г. относно електронното управление като 
движеща сила за изграждането на конкурентоспособен цифров единен пазар 
Европейският парламент изтъква важността на правната сигурност, ясната 
техническа среда и оперативно съвместимите и с отворен достъп решения за 
електронно фактуриране, основани на общи законови изисквания, бизнес процеси и 
технически стандарти, които да улеснят масовото приемане;

24. припомня, че за да се улесни доизграждането на цифровия единен пазар, е 
необходимо да продължат дейностите по регулаторното хармонизиране в областта 
на правата на интелектуална собственост, като същевременно се зачитат правата и 
свободите на гражданите;

25. призовава Комисията да оцени необходимостта да бъдат установени единни, 
отворени стандарти на Европейския съюз относно електронната идентификация и 
електронните подписи;

26. отбелязва, че най-големите препятствия пред трансграничния достъп до 
електронните услуги, предоставяни от публичните администрации, са свързани с 
използването на електронните подписи и електронната идентификация, както и с 
липсата на съвместимост на системите на електронното управление на равнището 
на ЕС; приветства предложението на Комисията за регламент относно електронната 
идентификация и удостоверителните услуги за електронни трансакции на 
вътрешния пазар;

27. призовава държавите членки да изготвят национални планове за действие при 
кибернетични инциденти за справяне с кибернетичните смущения или атаки от 
трансгранично естество включително европейски и национални планове за 
критичната информационна инфраструктура, както и да разработят стратегии за по-
устойчива и надеждна инфраструктура; подчертава, че международното 
сътрудничество в тази област следва да се засили; припомня, че мрежовата и 
информационна сигурност представлява отговорност за всички заинтересовани 
страни, включително ползвателите у дома, доставчиците на услуги и създателите на 
продуктите; препоръчва да се насърчават образованието и обучението, свързани със 
сигурността на кибернетичното пространство както за гражданите, така и за 
специалистите в областта;

28. подчертава, че нараства използването на интернет чрез мобилни устройства и 
призовава за предприемане на действия, за да се гарантира наличието на увеличен 
радиочестотен спектър, който да се ползва за мобилен интернет и за подобряване на 
качеството на електронните услуги, предоставяни на тези мобилни устройства; 
бъдещото разпределяне на радиочестотния спектър трябва да проправи пътя на 
Европа към водещата позиция в областта на безжичните приложения и новите 
услуги, с цел да се стимулира европейският растеж и конкурентоспособността на 
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световно равнище;

29. отбелязва, че както фиксираният, така и мобилният трафик на данни 
експоненциално нараства и че редица действия, като допълнителното 
хармонизирано разпределение на спектъра за безжичен широколентов интернет, по-
голяма ефикасност на спектъра и бързо въвеждане на мрежи за достъп от следващо 
поколение, ще бъдат от ключово значение за управлението на това нарастване;

30. отбелязва, че оценката на необходимостта от отваряне на диапазона 700 MHz за 
мобилен пренос на данни е наложителна първа стъпка за постигането на бъдещите 
изисквания за капацитет;

31. признава, че високоскоростните мрежи са необходимо предварително условие за 
развитието на онлайн услуги и за икономическия растеж; призовава Европейската 
комисия да разработи водещи в световен план цели в Програмата в областта на 
цифровите технологии, които да гарантират превръщането на Европа в световен 
лидер по отношение на скоростта и свързването към интернет; приканва държавите 
членки да разработят национални планове за широколентов достъп и да приемат 
оперативни планове с конкретни мерки за изпълнение на амбициозните цели 
относно широколентовия достъп и подчертава стратегическото и решаващо 
значение на инструментите, предложени от Комисията в Механизма за свързване на 
Европа;

32. изразява съжаление от факта, че ЕС изостава по отношение на интернет връзките с 
оптически кабел; призовава следователно държавите членки и Европейската 
комисия да ускорят разпространението и приемането на свръх бърз широколентов 
достъп и призовава за създаване на европейска стратегия за широкомащабна замяна 
на металните кабели с оптични (FTTх) („оптичен кабел до „всички точки““);

33. счита, че наред с последователното въвеждане на ИКТ, от съществено значение за 
развитието на единния цифров пазар е насърчаването на върхови 
научноизследователски постижения в областта на ИКТ и на публичните и частни 
инвестиции във високорискови, съвместни научни изследвания и иновации в 
областта на ИКТ; подчертава, че Европа следва да заеме челно място в развитието 
на технологиите и стандартите за интернет; предлага предстоящите финансови 
перспективи и програмата „Хоризонт 2020“ да увеличат значително бюджета на ЕС 
за научни изследвания в областта на ИКТ;

34. отбелязва, че бързото разпространение на свръх скоростния широколентов достъп 
до интернет е изключително важно за европейската конкурентноспособност в 
световен план, за развитието на европейската производителност и за появата на 
нови и малки предприятия, които могат да бъдат водещи в различни сектори, като 
например в здравеопазване, производство и услуги;

35. 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 подкрепи инициативите на държавите членки за 
развитие на електронните умения в МСП и за стимулиране на иновативни, базирани 
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на интернет бизнес модели чрез програмата за конкурентоспособност и иновации 
(ПКИ) и нейният бъдещ наследник — Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME);

36. признава големия потенциал на „изчислителните облаци“ и призовава Комисията 
незабавно да предложи европейска стратегия за „изчислителните облаци“.

37. призовава Комисията и държавите членки да разработят базирани на 
информационните технологии и програми за обучение, относно потребителските 
права, задълженията и рисковете във връзка с вътрешния цифров пазар.
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