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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Европейския широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от 
цифровите технологии растеж
(2010/2304(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид препоръката на Комисията от 20 септември 2010 г. относно 
регулирания достъп до мрежи за достъп от следващо поколение (NGA) 1

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2010 г., озаглавено 
„Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите 
технологии растеж COM(2010) 0472,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 август 2010 г., озаглавено 
„Програма в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for 
Europe“)“ (СOM(2010)0245),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 17 септември 2009 г., озаглавено 
„Насоки на Общността относно прилагането на правилата за държавна помощ във 
връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи” 2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 4 август 2009 г., 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 съобщението на Комисията от 18 юни 2009 г., озаглавено 
„Интернет на нещата: план за действие за Европа“ (COM(2009)0278),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Да инвестираме днес за 
бъдещето на Европа“ (COM(2009)0036),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 март 2006 г. озаглавено 
„Преодоляване на широколентовата разлика“ (COM(2006)0129),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 април 2006 г., озаглавено „„План 
за действие i2010 за електронното управление: Ускоряване на електронното 
правителство в Европа в полза на всички (COM(2006) 0173),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 април 2004 г., озаглавено 
„Електронното здравеопазване — подобряване на здравеопазването за европейските 
граждани: План за действие за изграждане на Европейско пространство за 
електронно здравеопазване (COM (2004) 0356),

                                               
1 ОВ L 251, 25.9.2010 г., стр.35.
2 ОВ С 235, 30.9.2009 г., стр. 7.
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– като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно Интернет на нещата1,

– като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно нова програма за 
цифровите технологии за Европа: 2015.eu2,,

– като взе предвид своята препоръка към Съвета от 26 март 2009 г. относно укрепване 
на сигурността и основните свободи в интернет3,

– като взе предвид своята резолюция от 24 септември 2008 г. относно пълноценното 
използване на предимствата от цифровия дивидент в Европа: общ подход към 
използването на радиочестотния спектър, освободен при преминаване към цифрово 
радиоразпръскване4,

– като взе предвид резолюцията си от 19 юни 2007 г. относно изграждане на 
европейска политика в областта на широколентовите мрежи5,

– като взе предвид своята резолюция от 14 Февруари 2007 г., озаглавена „Пътят към 
разработване на европейска политика в областта на радиочестотния спектър“6,

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 2006 г. относно създаването на 
европейско информационно общество за растеж и работни места7,

– като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2005 г. относно информационното 
общество8,

– като взе предвид своята резолюция от 14 октомври 1998 г. относно глобализацията 
и информационното общество: необходимостта от засилена международна 
координация9,

– като взе предвид рамковите документи на ЕС за електронни съобщения, както те са 
изменени, и по-специално Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), Директива 
2002/20/ЕО (Директива за разрешение), Директива 2002/19/ЕО (Директива за 
достъпа), Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга), Директива 
2002/58/ЕО Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации) и Регламент (ЕО) № 1211/2009 (Регламент относно 
ОЕРЕС),

– като взе предвид член 48 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по развитие, на комисията по вътрешния пазар и 

                                               
1 P7_TA(2010)0207.
2 P7_TA(2010)0133.
3 ОВ C 117E, 6.5.2010 г., стр. 206.
4 OВ C 8E, 14.1.2010 г., стp. 60.
5 ОВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 87.
6 ОВ C 287E, 29.11.2007 г., стр. 364.
7 ОВ С 291Е, 30.11.2006 г., стр. 133.
8 ОВ С 133Е, 8.6.2006 г., стр.140.
9 ОВ С 104, 14.4.1999 г., стр. 128.
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защита на потребителите и на комисията по култура и образование (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че широколентовият достъп се осъществява с помощта на 
множество платформи (меден кабел, коаксиален кабел, оптични влакна, 
стационарен и мобилен безжичен достъп, спътников и т.н.), че е привлякъл 
ползватели от всички групи (потребители, предприятия, правителствени структури, 
обществени организации и организации с нестопанска цел, включително училища, 
библиотеки, болници, агенции за обществена сигурност), които използват 
широколентов интернет за различни услуги (електронна търговия, здравеопазване, 
гласови и визуални съобщения, развлекателна дейност, управление на 
автомобилния парк, правителствени услуги, образование, професионално обучение 
и много други) и че също прави възможни приложения за осъществяване на връзка 
между машини (интелигентни електромери и интелигентни мрежи, безжични 
монитори за следене на сърдечната дейност, аварийни служби, алармени системи, 
телеметрия на превозните средства, проследяване на материалните запаси и др.),

Б. като има предвид, че признаването и приемането на различни платформи, 
ползватели и услуги като част от широколентовата екосистема ще спомогне за 
гарантирането на стопроцентен широколентов достъп и ще донесе множество ползи 
за свързаното с него общество, което на свой ред ще насърчи стопроцентното 
приемане на широколентов интернет,

В. като има предвид, че действителната движеща сила за подобряване на 
високоскоростната връзка е пазарното търсене; като има предвид, че устойчивият 
достъп до инфраструктура и конкуренцията по отношение на услугите, за разлика 
от поставянето на цели „отгоре надолу”, ще предоставя връзките от следващото 
поколение по ефикасен начин и в съответствие с търсенето, 

Г. като има предвид изключителната важност на преодоляването на цифровото 
разделение и постигането на достъп до широколентов интернет за всички в ЕС с цел 
създаване на европейска добавена стойност,

Д. като има предвид, че обществените участници могат да допринесат значително за 
развитието на достъп от следващо поколение (NGA) в „белите” и "сивите” зони, но 
че публичните инвестиции не следва да възпрепятстват частните инвестиции или да 
водят до нарушение на конкуренцията във вече конкурентни области; като има 
предвид, че инвеститорите в NGA трябва да запазят подходящи стимули, за да 
продължат да инвестират в широколентов интернет,

Е. като има предвид, че през последното десетилетие частният сектор е инвестирал 
стотици милиарди евро в съоръжения за широколентов интернет, в услуги, 
приложения и съдържание; като има предвид, че насърчаването на тези инвестиции 
следва да продължи да бъде основната движеща сила на стимулирания от 
широколентов интернет растеж в ЕС,

1. Широколентов достъп за всички

1. отбелязва, че концепцията за широколентов интернет се развива непрекъснато, тъй 
като е нараснал броят на платформите и ползвателите, а диапазонът от услуги се е 
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умножил експоненциално; отбелязва, че понастоящем става въпрос не само за 
достъп до широколентов интернет и това не се ограничава до пряка връзка между 
човешки същества, тъй като междумашинните връзки и приложения се 
разпространяват бързо;

2. счита, че цел трябва да бъде установяването на ЕС като световен лидер в областта 
на свързаната с ИКТ инфраструктура в срок до 2013 г. чрез предоставянето на 
стопроцентов широколентов обхват и чрез предоставянето на ползвателите в 
селските райони услуга от поне два мегабита в секунда (Mbps) и от 24 мегабита в 
секунда в основните градски центрове;

3. счита, че стопроцентовият широколентов достъп и ползване ще бъдат абсолютно 
непразни, ако приоритетите не включват също така една решителна стратегия за 
сигурност в киберпространството и безопасност в интернет;

4. подчертава необходимостта от възможно най-ефективно използване на допълващи 
технологии за постигане на широколентов обхват в селските райони, без това да 
води до несъразмерни тежести за потребителите и отрасъла;

5. подчертава, че достъпът до нискочестотни радио ленти, в съчетание с техните 
характеристики на разпространение, които позволяват покриване на по-големи 
разстояния, е от решаващо значение за улесняването на безжичния широколентов 
обхват за селските райони, което позволява достъп до всички предвидими интернет 
услуги;

6. приветства създаването на стимули за развитието на стационарни и мобилни 
широколентови мрежи чрез мерки, които допринасят за намаляване на разходите, 
свързани със строителни дейност, като същевременно подчертава необходимостта 
от новаторски услуги за стимулиране на приемането;

7. подчертава, че за да бъдат постигнати целите на стратегията „ЕС 2020”, свързани с 
широколентовия достъп, програмата за цифровите технологии трябва да установи 
референтни стойности за междинния период 2015-2018 г. на равнище ЕС, а не на 
национално равнище;

8. отбелязва, че за да бъде достигната навреме целта от 100 Mbps, до 2015 г. 
приблизително 15% от домакинствата в ЕС следва да имат абонамент най-малко за 
тази скорост;

9. препоръчва улесняването на навременното използване на „цифровия дивидент” за 
нови мобилни широколентови услуги чрез хармонизиран и неутрален по отношение 
на технологиите подход на територията на ЕС, което ще предостави икономии от 
мащаба и ще допринесе за избягването на водещите до загуби презгранични 
проблеми, свързани с радиосмущенията, като същевременно се избягват 
смущенията на приема на цифрова телевизия/ телевизия с висока разделителна 
способност (HDTV);

10. приканва държавите-членки, в тясно сътрудничество със заинтересованите 
участници, да създадат на национално равнище планове за широколентов достъп и 
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да приемат оперативни планове с конкретни мерки за постигане на целите на 
стратегията „ЕС 2020”, свързани с широколентовия достъп;

2. Широколентови мрежи за икономически растеж, новаторство и 
конкурентоспособност на световно равнище

11. счита, че са необходими нови високоскоростни мрежи за насърчаване на 
конкурентоспособността на ЕС в международен аспект;

12. счита, че конкуренцията както по отношение на инфраструктурата, така и на 
услугите, предлагани чрез тази инфраструктура, осигурява най-добрата основа за 
устойчива конкуренция, инвестиции, новаторство и възприемане; 

13. подчертава, че широколентовите услуги имат ключово значение за 
конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и допринасят в голяма степен за 
икономическия растеж и заетостта в ЕС; 

счита, че широколентовите мрежи с голям капацитет и оптичните кабели в мрежите за 
достъп (оптичен кабел до дома) са желателни цели от гледна точка както на 
крайните потребители, така и на икономическото развитие;

15. насърчава Комисията и Органа на европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения да работят за намирането на общ подход до 2013 г. за 
създаването на единен пазар за бизнес- и електронни комуникации в целия ЕС;

16. подчертава, с оглед на постигането на целта за конкурентоспособни пазари на 
мобилни комуникации, важността на конкурентно и навременно предоставяне на 
радиочестотен спектър за безжичен широколентов достъп чрез Програмата за 
политика в областта на радиочестотния спектър и призовава държавите-членки да 
предоставят на разположение честотната лента от 800MHz до 2013 г., като зачитат 
съществуващите услуги;

3. Стимулиране на инвестициите и конкуренцията

17. подчертава необходимостта да се гарантира, че мерките, предприети от държавите-
членки и насочени към постигане на целта за широколентов достъп за всички, 
избягват нарушаване на правилата на пазара или създаването на ненужна тежест за 
сектора; 

18. подчертава, че рамката за държавна помощ за широколентов достъп и 
целенасоченото използване на средства на Общността може да се окаже най-
напредничавото допълващо средство за ускоряване на въвеждането на 
широколентовия достъп;

19. отчита, че е необходима регулаторна сигурност, за да се насърчават инвестициите и 
да се обърне внимание на пречките пред инвестициите във високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни мрежи; отчита в тази връзка препоръката за достъп от 
следващо поколение (NGA) по отношение на кабелния достъп;
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20. отбелязва, че потенциалните рискове, свързани с изграждането на скъпа 
инфраструктура от следващо поколение, са големи, а периодът на възвръщаемост е 
дълъг; заявява, че регулациите не трябва да имат възпиращо въздействие по 
отношение на инвестициите в тази инфраструктура и следва да гарантират, че за 
всички участници на пазара са налице достатъчно стимули за извършване на 
инвестиции;

21. призовава за създаването на благоприятна за инвестициите рамка за NGA и 
високоскоростен безжичен достъп, която, наред с другото, гарантира правна 
сигурност, насърчава инвестициите, конкуренцията и неутралността на 
технологиите, като предоставя избора на технология на пазара;

22. призовава държавите-членки да гарантират недискриминиращ достъп до 
строителните работи и да улеснят достъпа до проводи, като по този начин намалят 
значително инвестиционния праг;

23. отбелязва, че с цел максимизиране на достъпа и възприемането на широколентовия 
достъп политиката на ЕС трябва да насърчава разгръщането на ефикасни и 
достъпни в ценово отношение мрежи, приложения и съдържание;

24. подчертава, че там, където пазарните сили са в състояние да осигурят конкурентен 
достъп до широколентови услуги, държавната политика следва да насърчава 
инвестиции и новаторство от страна на частния сектор чрез премахване на пречките 
за разгръщането;

25. подкрепя съвместната работа на Комисията и Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) за подобряване на финансирането на свръхвисокоскоростни мрежи и 
подчертава необходимостта това финансиране да бъде насочено към проекти за 
отворена инфраструктура, в подкрепа на разнообразието от услуги; 

26. приветства предложението на Комисията за проучване на нови източници на 
финансиране и подкрепя създаването на проект за облигации на ЕС в 
сътрудничество с ЕИБ;

27. продължава да насърчава подходящи инвестиции от страна на публичния сектор, 
публично-частни партньорства и схеми от данъчни стимули за въвеждането на 
високоскоростни и свръхвисокоскоростни мрежи; подчертава важността на това 
държавните политики да бъдат координирани на всички равнища; 

28. призовава Комисията и държавите-членки да се споразумеят за Пакт за разгръщане 
на широколентови мрежи в ЕС, като използват фондове за дялово участие, 
структурните фондове, Кохезионния фонд, регионални фондове и държавни и 
частни инвестиции по целесъобразност, като се насочват по-специално към 
„белите“ зони, и като гарантират необходимата координация с постоянни 
показатели за резултатите на равнище ЕС;

29. призовава за създаването на работна група на ЕС на високо равнище с участието на 
съответните заинтересовани страни за разработването на бъдеща стратегия за 
инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ИКТ);
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4. Ползи за потребителите

30. отбелязва намерението на Комисията да изработи насоки относно остойностяването 
и недискриминацията, основни принципи в рамката на ЕС, и насърчава Комисията 
да направи това по начин, който подкрепя достъпни цени, избор за потребителите и 
конкуренция на високоскоростни и свръхвисокоскоростни мрежи и услугите, 
предоставяне чрез тях, и стимулира ефикасни инвестиции и бързо преминаване към 
такива мрежи;

31. призовава Комисията, с подкрепата на държавите-членки, да изготви карта на 
областите, в които предлагането на такива услуги е недостатъчно или изобщо 
липсва;

32. изисква от Комисията да представя годишен доклад на Парламента относно 
предлагането и избора на широколентови услуги, които са действително на 
разположение на потребителите в ЕС, както и относно напредъка в посока 
прилагането на рамката за електронни комуникации и препоръката за NGA; 

33. призовава държавите-членки да обърнат внимание на пречките за възприемане на 
широколентовите услуги, особено в общините с ниски доходи, и да ангажират 
всички съответни заинтересовани страни за осигуряване на обучение и публичен 
достъп да широколентови услуги, икономическа помощ за закупуването на 
широколентови услуги и оборудване, както и разработване на технологии и 
съдържание, насочени към конкретните нужди на потребителите;

34. призовава Комисията, с цел да постигне осъществими интерактивни услуги и да 
позволи наблюдението на изпълнението на целите по отношение на 
широколентовия достъп, да определи повече качествени характеристики на 
широколентовия достъп, включително скорост за сваляне и качване на данни, 
латентност и скорост, която реално е на разположение на потребителя; приветства 
работата на Комисията за разработване на методология за измерване на значимите 
аспекти на реалния опит на потребителите;

5. Електронни инициативи: насърчаване на търсенето

35. призовава държавите-членки да положат повече усилия, за да се обърне внимание 
на дефицита по отношение на уменията в електронната сфера на всички равнища на 
образованието и чрез обучение през целия живот;

36. призовава държавите-членки да следват примера на Комисията в нейния план за 
действие за електронно управление; да използват електронно възлагане на 
обществени поръчки, да приемат стратегия за открит достъп до данни, да 
насърчават използването на електронна самоличност;

37. подкрепя инициативи като електронното здравеопазване и общоевропейска здравна 
инфраструктура, за да се даде възможност за съсредоточени върху пациентите 
услуги, подпомагащи пациентите при поемането на отговорност за тяхното 
собствено здраве; подчертава, че подобни услуги следва да бъдат достъпни 
навсякъде ,по всяко време, включително чрез мобилни устройства;
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38. подчертава важността на солидна рамка за защита на личната сфера ЕС и 
приветства текущото преразглеждане на Директивата за защита на данните;

39. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


