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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно определянето на нова програма за цифровите технологии за Европа: от 
i2010 до digital.eu

(2009/2225(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „ Доклад за конкурентоспособността на Европа по отношение на 
цифровите технологии – Основни постижения на стратегията i2010 през периода 
2005—2009 г.” (COM(2009)0390),

– като взе предвид резолюцията си от 14 март 2006 г. относно европейското 
информационно общество за растеж и трудова заетост1,

– като взе предвид резолюцията си от 14 февруари 2007 г. относно пътя към 
разработване на европейска политика в областта на радиочестотния спектър2,

– като взе предвид резолюцията си от 19 юни 2007 г. относно изграждане на 
европейска политика в областта на широколентовите мрежи3,

– като взе предвид резолюцията си от 21 юни 2007 г. за доверието на потребителите в 
цифровата среда4, 

– като взе предвид член 48 от правилника, 

– Като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по … и комисията по … (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че информационните и комуникационни технологии (ИКТ) 
навлизат фактически във всички сфери на нашия живот и са неразривно 
свързани с нашето желание за просперираща и конкурентоспособна икономика, 
опазване на средата, в която живеем, и по-демократично, отворено, интегриращо 
общество, 

Б. като има предвид, че Европа само ще се възползва от предимствата на тази 
цифрова революция, ако всички граждани са включени и им се даде възможност 
пълноценно да участват в новото дигитално общество, а човекът заема 
централно място при стратегическите действия; като има предвид, че 
дигиталната революция не може повече да бъде считана за еволюция по 
отношение на индустриалното минало, а по скоро за процес на радикална 
промяна,

                                               
1 OВ C 291 E, 30.11.2006 г., стp. 133.
2 OВ C 287 E, 29.11.2007 г., стp. 364.
3 OВ C 146 E, 12.06.2008 г., стp. 87.
4 OВ C 146 E, 12.06.2008 г., стp. 370.
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В. като има предвид, че потенциалът на Европа се крие в уменията и познанията на 
населението ѝ, работната ѝ сила и организациите ѝ;  като има предвид, че без 
умения и познания икономическата и социална стойност на информационните и 
комуникационни технологии и инфраструктури ще бъде ограничена,

Г. като има предвид, че ако гражданите нямат достатъчно доверие в правната рамка 
на новото дигитално пространство, то те ще се въздържат от интерактивни 
действия, свободно изразяване на мнението си и осъществяване на операции; 
като има предвид, че гарантирането на цифровите права е главно условие за 
доверие от страна на гражданите,

Д. като има предвид, че все още не сме успели да изградим пълноценно 
функциониращ пазар за онлайн услуги в Европа; като има предвид, че 
свободното движение на цифровите услуги понастоящем е сериозно затруднено 
от фрагментарността на правилата на национално равнище,

1. призовава Комисията да представи предложение за цялостна стратегия и работен 
план, даващи възможност на Европа да напредва по пътя към отворено и 
проспериращо дигитално общество; предлага тази нова рамка да бъде наречена 
„програма 2015.eu” и да се основава на модела на възходящата спирала 2015.eu;

2. подчертава значението на постоянството в усилията за осигуряване на повсеместен 
и високоскоростен достъп за всички граждани и потребители посредством 
насърчаване на достъпа до стационарен и мобилен интернет и развиването на 
следващо поколение инфраструктура;  изтъква, че за тази цел са необходими 
политики, насърчаващи достъпа при справедливи условия и конкурентни цени за 
всички общности, независимо от местоположението, като по този начин се 
гарантира, че никой европейски гражданин не е заплашен от изключване;

3. счита, че до 2013 г. всяко домакинство в ЕС следва да има достъп до широколентов 
интернет на конкурентни цени; в тази връзка настоятелно призовава Комисията да 
извърши преглед на задължението за предоставяне на универсална услуга и 
призовава държавите-членки да дадат нов импулс на стратегията на ЕС за 
високоскоростен широколентов достъп до интернет, по-специално посредством 
актуализиране на националните цели за покритие с широколентов и високоскоростен 
интернет;

4. подчертава, че е важно Европа да продължи да бъде континентът на мобилните 
комуникации в света и да се гарантира, че 75 % от потребителите на мобилни 
телекомуникационни услуги са потребители на 3G (или още по-напреднали) услуги 
до 2015 г.; припомня необходимостта от ускоряване на хармонизираното развиване 
на цифровия дивидент, без да се засягат съществуващите услуги за радио и 
телевизионно разпространение;

5. счита, че тъй като процентът на достъп до интернет расте, 50% от домакинствата в 
ЕС следва да са свързани към високоскоростни мрежи до 2015 г.; 

6. призовава държавите-членки да транспонират пакета за телекомуникациите преди 
определения срок, по-специално новите разпоредби относно мрежите за достъп от 
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следващо поколение и радиочестотния спектър, които предвиждат стабилна 
регулаторна среда за насърчаване на инвестициите, като същевременно се защитава 
конкуренцията;

7. припомня, че една от целите на новата регулаторна рамка в областта на 
електронните комуникации е постепенно да се намалят специфичните за сектора 
правила ex ante, докато се развива конкуренцията на пазарите и, в крайна сметка, 
електронните комуникации да бъдат управлявани единствено от конкурентното 
право;

8. подчертава, че компетентността в областта на цифровите технологии  е от 
решаващо значение за едно интегриращо общество и че на всички граждани на ЕС 
следва да се даде възможност да придобият необходимите познания и умения; 
подчертава ангажимента от основно значение за намаляване наполовина, до 2015 г., 
на липсите по отношение на грамотността и компетентността в областта на 
цифровите технологии ;

9. подчертава, че всички начални и средни училища трябва да имат високоскоростни 
интернет връзки до 2015 г.;

10. предлага да се стартира план за действие по отношение на грамотността в областта 
на цифровите технологии на равнище ЕС и държави-членки, включващ по-
специално: специфични възможности за обучение за придобиване на грамотност в 
областта на цифровите технологии за групите, заплашени от изключване, стимули за 
инициативи в частния сектор с цел обучение за придобиване на познания и умения в 
областта на цифровите технологии от всички служители, инициатива на европейско 
равнище „Бъдете интелигентни онлайн” за запознаване на всички студенти с 
безопасното използване на ИКТ и онлайн услугите, както и обща система за 
сертифициране на ИКТ на европейско равнище;

11. подчертава, че всички граждани на ЕС следва да са запознати с основните си 
цифрови права благодарение на Европейска харта за правата на гражданите и 
потребителите в дигиталната среда, която да консолидира и актуализира по 
целесъобразност достиженията на правото на Общността;

12. изразява твърдата си увереност, че защитата на личния живот представлява основна 
ценност и че всички потребители следва да имат контрол върху личните си данни, 
включително „правото да бъдеш забравен”; в тази връзка призовава за адаптиране на 
директивата за защита на данните към настоящата дигитална среда;

13. призовава Комисията да предприеме допълнителни действия за борба с 
киберпрестъпността и нежелателната електронна поща (спам) и настоятелно 
приканва всички държави-членки да ратифицират конвенцията относно 
киберпрестъпността;

14. настоява за запазването на открит интернет, в който гражданите имат право на 
достъп до и на разпространение на информация или ползване на приложения и 
услуги по техен избор ; призовава Комисията, Органа на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения и националните регулаторни органи да следят 
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отблизо и изискват хармонизираното прилагане на разпоредбите относно 
„неутралността на мрежата”;

15. призовава Комисията да предложи преди 2013 г. дългосрочно решение на проблема 
с роуминга;

16. призовава институциите на ЕС да отстранят основните регулаторни пречки пред 
трансграничните онлайн операции до 2015 г.;  призовава Комисията да преразгледа 
законодателството на Общността, засягащо единния онлайн пазар, и да предложи 
целенасочени законодателни действия по отношение на основните препятствия;

17. смята, че, приети преди почти десет години, директивите относно правната рамка за 
информационното общество (например директивата за защита на данните, 
директивата за електронните подписи и директивата за електронната търговия) се 
оказват неактуални поради повишената комплексност на онлайн средата и 
въвеждането на нови технологии; счита, че докато юридическите проблеми, 
произтичащи от определени директиви, могат да бъдат решение посредством 
постепенно актуализиране, то за други директиви се налага по-основно 
преразглеждане;

18. подчертава интересът, който дигитализирането на обществените услуги може да 
представлява за гражданите и предприятията, и призовава държавите-членки да 
разработят национални планове за дигитализиране на обществените услуги, 
включващи цели и мерки с оглед на това до 2015 г. всички обществени услуги да са 
на разположение онлайн и да са достъпни за хората с увреждания; 

19. подчертава необходимостта да се развива свободното движение на съдържание и 
знания и да се създаде до 2015 г. проста и лесна за използване от потребителя правна 
рамка за достъпа до цифровото съдържание в Европа; тази рамка ще предостави 
сигурност на потребителите и ще гарантира солидни решения, балансирани и 
представляващи интерес за потребителите и носителите на права; настоятелно 
призовава ЕС да ускори разискванията относно авторските права и до 2013 г. да 
създаде  европейско авторско право в съответствие с член 118 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз;

20. счита, че наред със системното развиване на ИКТ е от основно значение 
насърчаването на високите научни постижения в областта на ИКТ и на 
обществените и частни инвестиции във високорискови изследвания и иновации, 
провеждани съвместно  в областта на ИКТ; подчертава, че Европа следва да бъде    
сред водещите при развитието на интернет технологии и ИКТ приложения с ниски 
емисии на СО2; предлага в новата финансова перспектива бюджетът на ЕС за 
изследвания в областта на ИКТ да бъде удвоен, а бюджетът за въвеждането на ИКТ 
да се увеличи четири пъти;

21. изразява загриженост по повод на бюрократичните аспекти в рамковата програма на 
ЕС; призовава Комисията да премахне бюрокрацията, като преструктурира 
процесите на рамковата програма и създаде комитет на ползвателите;
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22. счита, че „програма 2015.eu” следва да се стреми към интегрирането на ИКТ за 
целите на нисковъглеродната икономика; призовава за използването на ИКТ за 
постигането на 15-процентно намаляване на емисиите на CO2  в основни отрасли до 
2020 г. и призовава за насърчаване на отговорно потребление на енергия, предимно 
чрез инсталирането на интелигентни уреди за измерване на потреблението на 
енергия в 50 % от домакинствата до 2015 г.; отбелязва, че отпечатъкът на отрасъл 
ИКТ  следва да бъде намален с 50 % до 2015 г.

23. счита, че ангажиментът към „програма 2015.eu” на всички политически равнища 
(ЕС, национални и регионални), както и политическата видимост са важни условия
за ефективното й изпълнение; предлага в тази връзка периодичното организиране на 
срещи на високо равнище за дигиталната програма за преглед на напредъка, 
постигнат на равнището на Съюза и на отделните държави-членки и за даване на нов 
политически тласък;

24. обръща специално внимание на Комисията за необходимостта от поставяне на 
интелигентни (конкретни, измерими, подходящи, реалистични и обвързани със 
срокове) цели и задачи и от приемане на план за действие, който да мобилизира 
всички подходящи инструменти на ЕС: финансиране, актове с незадължителна 
юридическа сила и, когато е необходимо, конкретно законодателство;

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) фактически навлизат във 
всички сфери на нашия живот. ИКТ са неразривно свързани с нашето желание за 
просперираща и конкурентоспособна икономика, за опазване на околната среда, и за 
по-демократично, отворено, интегриращо общество. Промените, на които ставаме 
свидетели не могат повече да бъдат считани за еволюция по отношение на 
индустриалното минало; те изискват коренна трансформация. Това налага нетрадиционен 
подход. Европа ще пожъне ползите от тази цифрова революция, само ако всички
граждани на ЕС се мобилизират и им се даде възможност пълноценно да участват в 
новото дигитално общество.

Политическите сфери и помощните фактори, посочени в настоящия доклад образуват обща 
рамка за политиката на ЕС в областта на ИКТ през следващите пет години, която докладчикът 
предлага да бъде наречена „програма 2015.eu”. Тази обновена програма може да бъде 
представена като възходяща спирала 2015.eu (вж. приложението) В центъра на спиралата е 
човекът (като гражданин и като потребител). На всеки човек следва да му бъде осигурена 
възможност да придобие необходимите знания и умения и да има повсеместен и 
високоскоростен достъп. Гражданите също така се нуждаят от ясна правна рамка, която 
защитава техните права и която им осигурява необходимото доверие и сигурност. Много е 
важно гражданите да имат свободен и безпрепятствен достъп до дигитални услуги и 
съдържание на територията на целия вътрешен пазар („петата свобода”. И накрая знанията и 
технологиите са абсолютно необходими за конкурентоспособността на нашата икономика и за 
едно по-проспериращо общество.

Целта на настоящия доклад е да даде насоки и вдъхновение, особено на Комисията, за 
разработването на всеобхватна стратегия 2015 и план за действие, който да включва 
всички подходящи инструменти на ЕС: финансиране, актове с незадължителна 
юридическа сила и, когато е необходимо, конкретно законодателство.

I. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Европа ще пожъне ползите от тази цифрова революция, само ако всички граждани на 
ЕС се мобилизират и им се даде възможност пълноценно да участват в новото 
дигитално общество. Това изисква доверие от страна на инвеститорите за поемането на 
дългосрочни ангажименти, доверие от страна на правителствата за преминаване към 
електронно правителство и доверие от страна на гражданите за използване на 
дигитални услуги. 

1. Осигуряване на повсеместен и високоскоростен достъп
Едно от условията за изграждане на европейско общество на знанието е всички
потребители да имат достъп до стабилни и надеждни кабелни и безжични 
широколентови мрежи. Стационарните и безжичните технологии трябва да бъдат 
широко достъпни и оперативно съвместими.

1.1 Постигане на напълно свързано общество
За тази цел са необходими политики, насърчаващи достъпа при справедливи условия и 
конкурентни цени за всички общности, независимо от местоположението, като по този 
начин се гарантира, че никой европейски гражданин не е заплашен от изключване. 
Днес напълно свързано общество означава и мобилно общество. От икономическа 
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гледна точка мобилните телекомуникационни услуги зависят в голяма степен от цената 
на радиочестотния спектър и е много важно радиочестотния спектър в диапазона на 
цифровия дивидент да стане достъпен веднага щом това стане практически възможно 
без да се засягат съществуващи предавания или други услуги.

Цели на политиките:
 До 2013 г. всяко домакинство в ЕС следва да има достъп до широколентов 

интернет на конкурентни цени;
 Да се запазят позициите на Европа като континентът на мобилните 

комуникации: 75 % от абонатите на мобилни телекомуникационни услуги 
са потребители на 3G (или още по-напреднали) услуги до 2015 г.;

Дейности, свързани с политиките:
 Преглед от Комисията на задължението за предоставяне на универсална 

услуга до 2010 г.
 Европейска стратегия за високоскоростен широколентов достъп, 

включително актуализиране на целите на държавите-членки (2010-2015)
 Ускоряване на хармонизираното развиване на цифровия дивидент (2010-

2015) и подкрепа за разширяване на покритието и качеството на 
широколентовия достъп чрез неговото разпределяне.

1.2. Въвеждане на следваща генерация инфраструктура
Евентуално необходимите капиталови разходи за внедряване на високоскоростните 
мрежи в ЕС са недвусмислено значителни. Новите разпоредби на пакета за 
далекосъобщенията относно мрежите за достъп от следващо поколение предвиждат 
стабилна и предсказуема регулаторна среда с цел насърчаване на инвестициите, като 
същевременно се гарантират защитата на конкуренцията и възнаграждаването за 
поемане на риск.

Цели на политиките:
 В срок до 2015 г. 50% от домакинствата следва да бъдат свързани с 

високоскоростни мрежи.

Дейности, свързани с политиките:
 Бързо въвеждане в националното законодателство на пакета за 

далекосъобщенията (преди втората половина на 2011 г.).

2. Компетентност в  областта на цифровите технологии за целите на едно 
интегриращо цифрово общество
Потенциалът на Европа се крие в уменията и познанията на населението ѝ, работната ѝ
сила и организациите ѝ. Без наличието на всеобхватна инфраструктура ИКТ могат да 
бъдат използвани само в ограничена степен, а без наличието на знания и умения 
използването на тези технологии ще донесе ограничена икономическа и социална 
полза. Ако бъде пренебрегната липсата на умения в областта на ИКТ, тя ще се превърне 
в основен проблем, който ще спъва конкурентоспособността на ЕС в глобалната 
икономика. Изискванията за знания, умения и инструменти ще варират в зависимост от 
различните възрастови групи, но във всички групи нуждата от тези знания и умения е 
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осезателна.

Цели на политиките:
 В срок до 2015 г. да бъдат запълнени пропуските във връзка с 

грамотността и компетентността в областта на цифровите 
технологии.

 В срок до 2015 г. всички основни и средни училища следва да бъдат 
оборудвани с високоскоростна интернет връзка.

 В срок до 2012 г. на всички ученици от основните и средните училища 
следва да бъде предоставено обучение относно свързаните с интернет 
рискове и относно безопасното и отговорно ползване.

 На всички възрастни в трудоспособна възраст следва да бъдат 
предоставени възможности за обучение в областта на ИКТ (2010-2015 г.).

Дейности, свързани с политиките:
 План за действие във връзка с грамотността и компетентността в 

областта на цифровите технологии (2010-2015 г.), обхващащ:
- конкретни действия за обучение за придобиване на грамотност в 

областта на цифровите технологии (напр. посредством ваучери) за 
групите, заплашени от изключване;

- публично-частни партньорства и стимули за инициативи на частния 
сектор с цел предоставяне на обучение на всички трудово заети лица;

- стартиране на „Бъдете внимателни в интернет!” (Be smart online!) -  
инициатива за запознаване на всички обучаващи се с безопасното 
ползване на ИКТ;

- въвеждане на диплома за ИКТ на равнище ЕС като част от редовното 
образование и схема за сертифициране на знанията и уменията в 
областта на цифровите технологии, придобити извън официалната 
образователна сфера.

3. „Цифрови” права
При липса на достатъчно доверие в правната рамка гражданите се въздържат от 
свободно изразяване на своите възгледи и от извършване на операции. Единствено с 
помощта на едно оправомощено и осведомено гражданско общество Европа ще бъде в 
състояние да разгърне цялостния социален и икономически потенциал на новата 
онлайн среда.

Гражданите следва да бъдат осведомени относно въздействието върху 
неприкосновеността на личните данни, предизвикано от тяхното поведение в контекста 
на интернет, и на тях следва да бъде предоставено правото на заличаване на личните 
данни дори в случаите, когато те са били събрани с първоначалното им съгласие. Друго 
значително предизвикателство е борбата срещу киберпрестъпността. Ефективното 
прилагане на законодателството на ЕС в тази област бива често възпрепятствано от 
трансгранични правни въпроси, като например компетентна юрисдикция и приложимо 
право. 

Цели на политиките:
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 Всички граждани следва да бъдат осведомени относно техните права в 
областта на цифровите технологии.

 Всички ползватели следва да разполагат с възможност за контрол върху 
личните си данни (правото да бъдеш забравен).

Дейности, свързани с политиките:
 В срок до 2012 г. изготвяне на Харта на правата на гражданите и 

потребителите в условията на цифровите технологии
 Ратифициране от всички държави-членки на Конвенцията на Съвета на 

Европа за киберпрестъпленията (2010-2015 г.).

II. ОТКРИТ И КОНКУРЕНТЕН ЕДИНЕН ЦИФРОВ ПАЗАР
Доброто функциониране на цифровата икономика е абсолютно задължително за 
доброто функциониране на цялата икономика на ЕС. Въпреки това свободното 
движение на цифровите услуги понастоящем е сериозно затруднено от разпокъсания 
характер на правилата на национално равнище, Предприятията се сблъскват с 
множество пречки по отношение на трансграничната търговия главно поради 
различните приложими разпоредби на национално равнище, като например в областта 
на защитата на потребителите, ДДС, рециклирането на електрическо и електронно 
оборудване, конкретни разпоредби за продуктите и за плащанията. Без премахването на 
тези проблеми предприятията и потребителите няма да успеят да разгърнат цялостния 
потенциал на цифровата икономика.

4. Ефективно прилагане на новата регулаторна рамка
Съгласно оценките на експертите регулаторната разпокъсаност в областта на 
далекосъобщенията води до разходи за дружествата в Европа в размер на 20 милиарда 
евро годишно – разходи, които следва да бъдат премахнати в най-кратки срокове 
посредством въвеждане на реформи и ефективно прилагане на новите разпоредби. 

Цели на политиките:
 Постигане на напълно конкурентен пазар на електронните съобщения.
 Запазване на открит интернет, в който гражданите имат право на 

достъп до и разпространението на информация или ползване на 
приложения и услуги по техен избор.

Дейности, свързани с политиките:
 Въвеждане в националното законодателство и прилагане на 

регулаторната рамка в най-кратки срокове (преди втората половина на 
2011 г.).

 Органът на европейските регулатори в областта на електронните 
съобщения следва да започне действа в най-кратък срок.

 Хармонизирано прилагане в държавите-членки на разпоредбите относно 
„неутралността на мрежата”.

 Решаване на проблема с роуминга до 2013 г. с цел избягване на 
необходимостта от непрестанно регулиране на цените на дребно.
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5. Засилване на пазара на цифрови услуги
Все още не сме успели да изградим пълноценно функциониращ пазар за онлайн услуги 
в Европа. Данните са красноречиви: едва 7% от осъществените по интернет транзакции 
в Европа имат трансграничен характер; едва 35% от цялото население на ЕС са 
използвали напредничави интернет услуги през последните три месеца.

5.1 Премахване на пречките пред пазара на цифрови услуги
Разпокъсването на европейския пазар от 500 милиона потребители спъва във вреда на 
предприятията и потребителите постигането на икономии от мащаба. Регулаторната 
рамка на ЕС за информационното общество беше създадена не като единно цяло и в 
продължение на няколко години (главно между 2000 г. и 2005 г.), като това доведе до 
набор от директиви на ЕС, всяка от които обхваща една или повече области на 
информационното общество (т.е. директивата за защита на данните от 1995 г., 
директивата за електронните подписи от 1999 г., директивата за електронната търговия 
от 2000 г.). Приети преди почти десет години, тези директиви се оказват неактуални 
поради повишената комплексност на онлайн средата. Въпреки че юридическите 
проблеми, произтичащи от определени директиви, могат да бъдат решение 
посредством постепенно актуализиране, то за други директиви се налага по-основно 
преразглеждане.

Цели на политиките:
 Премахване на основните пречки пред трансграничните онлайн 

транзакции в срок до 2015 г.
 Всеки мобилен потребител следва да бъде в състояние да използва своя 

апарат като мобилен портфейл в срок до 2015 г.

Дейности, свързани с политиките:
 Преразглеждане на законодателството на Общността, засягащо единния 

онлайн пазар: списък на пречките, придружен от целенасочени действия 
по отношение на основните препятствия.

 Разработване на общи стандарти на ЕС и на правила за мобилни 
плащания ('m-cash').

5.2 Дигитализирането на обществените услуги
Инструментите за информационни и комуникационни технологии дават възможност за 
повишено ангажиране на обществеността, за подобряване на достъпа до публична 
информация и за засилване на прозрачността. Мобилността в единния пазар може да 
бъде повишена с хомогенни услуги за електронно управление, предназначени за 
създаване и управление на предприятия и за учене, работа, пребиваване и 
пенсиониране навсякъде в ЕС.

Цели на политиките:
 В срок до 2015 г. всички обществени услуги следва да бъдат налични в 

интернет и да бъдат достъпни за лица с увреждания.
 В срок до 2015 г. следва да се постигне 50-процентно намаляване на 

въглеродния отпечатък на обществените услуги.
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Дейности, свързани с политиките:
 Разработване на национални планове за дигитализиране на обществените 

услуги, включително:
- В срок до 2015 г. разработване на цели и мерки за поставяне в интернет 

на правителства, здравни и образователни служби и за насърчаване на 
възприемането от гражданите и предприятията.

6. Развитие на петата свобода: свободно движение на съдържание и знание
Що се отнася до предоставянето на цифрово съдържание, Европа не може да 
претендира да бъде най-големият пазар в света, просто става въпрос за 27 отделни 
пазара. Доставчиците на съдържание се сблъскват с прекалено сложни национални 
системи за лицензиране, които затрудняват предприятията за доставка на цифрови 
услуги по отношение на предлагането на интересно законно съдържание. Това не само 
ограничава наличността на законно съдържание в интернет, но също така задушава 
развитието на нови медийни услуги. Тези въпроси представляват част от един труден и 
неотложен дебат, но въпреки това онагледяват необходимостта от основно 
преразглеждане на сегашното състояние на авторското право в интернет. Трябва да 
ускорим този дебат, за да гарантираме намирането на ефективни решения, които са 
балансирани и привлекателни за ползвателите и за притежателите на права.

Цели на политиките:
 Опростена и обслужваща интересите на потребителите правна рамка за 

достъп до цифрово съдържание в Европа в срок до 2015 г.

Дейности, свързани с политиките:
 Изготвяне в срок до 2013 г. на дял относно правата на интелектуалната 

собственост в ЕС в съответствие с член 118 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).Разработване на общи 
стандарти на ЕС и на правила за методи за онлайн плащания ('m-cash').

III. ПРОЦЪФТЯВАЩА ИКОНОМИКА И БЛАГОДЕНСТВАЩО ОБЩЕСТВО
Широко разпространено е мнението, че съществува пряка връзка между инвестициите в 
ИКТ и икономическите показатели, тъй като ИКТ подобрява възможностите за 
новаторство във всички промишлени отрасли на хоризонтален принцип, повишава 
производителността и спомага за оптималното използване на природните ресурси. 
Способността за осъществяване на изследователска и новаторска дейност е от 
решаващо значение за създаването, овладяването и внедряването на свързаните с ИКТ 
технологии, както и за тяхното използване с цел извличане на максимални ползи в 
икономически, социален и културен план.

7. Насърчаване на научноизследователска дейност и иновации на световно 
равнище
Отворените иновации изискват взаимодействие в световен план по цялата верига на 
научноизследователските ценности и улеснено сътрудничество между 
научноизследователските институции извън Европа. В този контекст политиката за 
научни изследвания и иновации в областта на ИКТ следва да поощрява 
мобилизирането на публичното и частното финансиране и съсредоточаването на тези 
средства в области, в които се счита, че Европа е или може да стане световен лидер. 
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Усилията в областта на научните изследвания не следва да бъдат подкопавани от 
необоснованата бюрократичност на програмите за публично финансиране.

Цели на политиките:
 Европа като лидер в разработването на интернет технологии.
 Технологично превъзходство в нисковъглеродните приложения в областта 

на ИКТ.
 Драстично намаляване на бюрократичния характер на рамковата 

програма на ЕС.

Дейности, свързани с политиките:
 Удвояване на бюджета на ЕС за научни изследвания в областта на ИКТ в 

следващата финансова перспектива и четирикратно умножаване на 
бюджета за въвеждане на ИКТ.

 Разработване на публично-частното партньорство за бъдещия интернет.
 Повторно разработване на процесите в рамковите програми с цел 

премахване на бюрократичния характер и създаване на съвет на 
ползвателите с цел гарантиране на удобството за ползване от 
потребителите.

8. Подпомагане на конкурентоспособността на икономиката на ЕС
Бъдещата конкурентоспособност на Европа и нейната способност за възстановяване от 
настоящата икономическа криза зависят в голяма степен от нейната способност за 
насърчаване на широко разпространено и ефективно внедряване на ИКТ в 
предприятията. МСП могат да се превърнат в основна движеща сила на европейското 
икономическо възраждане. Но МСП изостават сериозно от големите предприятия в 
използването на инструменти на ИКТ за повишаване на производителността.

Цели на политиките:
 Търговският баланс на ЕС по отношение на стоките и услугите, свързани 

с информационните и комуникационни технологии, следва да бъде 
положителен в срок до 2015 г.

 В срок до 2015 г. 80% от МСП следва да използват усъвършенствани бизнес 
инструменти.

Дейности, свързани с политиките:
 Насърчаване на разработването на услуги, основани на интернет като 

моделите „изчислителен облак“ (cloud computing) и „софтуер като услуга“ 
(SaaS), и тяхното използване от МСП.

9. Интегриране на ИКТ за целите на нисковъглеродната икономика
ИКТ могат и следва да играят основна роля при насърчаването на разумно потребление 
на енергия в домакинствата, транспорта, производството на енергия и 
производствените процеси. Уредите за интелигентно измерване на потреблението на 
енергия, ефективното осветление, „изчислителните облаци“ (cloud computing) и 
разпределеният софтуер ще преобразят схемите на използване на енергийните 
източници.
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Цели на политиките:
 В срок до 2020 г. постигане с помощта на ИКТ на 15-процентно 

намаляване на емисиите на въглероден двуокис в основните отрасли.
 В срок до 2015 г. 50-процентно намаляване на отпечатъка на отрасъл ИКТ.
 Проявяване от страна на потребителите на по-отговорно отношение към 

енергийната ефективност: в срок до 2015 г. оборудване на 50% от 
домакинствата с интелигентни уреди за измерване на потреблението на 
енергия.

Дейностите, свързани с политиките, ще бъдат разгледани в отделен доклад по 
собствена инициатива.

IV. ПОМОЩНИ ФАКТОРИ
За осъществяването на програмата за цифрови технологии „2015.eu” и нейното 
превръщане в стратегическа рамка, а също така и за постигане на очакваните резултати, 
са необходими решителен политически ангажимент и ефективни механизми за 
доставка.

10. Политическо ръководство

Многопластово управление и „собственост”
2015.eu ще бъде ефективна единствено ако се „притежава” на всички политически нива 
и се прилага като споделена отговорност на равнище на ЕС, а също така и на 
национално и регионално равнище. 

Политическа видимост
Организацията Digital Agenda Summits следва да наблюдава напредъка, да засилва 
ангажираността на участниците, до популяризира ролята на ИКТ и да дава нов 
политически тласък.

11. Ефективна доставка

Интелигентни цели и задачи
Стратегия без интелигентни (конкретни, измерими, съответни, реалистични и с 
определен срок за изпълнение) цели не е нищо друго освен деклариране на намерения. 
Държавите-членки следва да разработят интелигентни национални цели, които 
съответстват на техните конкретни ситуации.

Действия на ЕС и законодателна програма
Поставените за изпълнение на равнище ЕС цели следва да бъдат формулирани чрез 
план за действие и, по целесъобразност, конкретно законодателство. Следва да бъдат 
мобилизирани всички съответни механизми за доставка и всички инструменти на ЕС.

Мониторинг и референтни стойности
Комисията и държавите-членки следва да разработват систематично референтни 
стойности, да извършват оценки и да следят напредъка за всяка година с помощта на 
таблица за резултати 2015.eu.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Възходящата спирала 2015.eu

(и помощни фактори)


