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Резолюция на Европейския парламент относно съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до 
Комитета на регионите – Отворено и неутрално интернет пространство в Европа 

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2011 г. относно отворено и 
неутрално интернет пространство в Европа (COM(2011)0222 окончателен),

– като взе предвид въпроса от xx xx xxxx към Съвета относно съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален 
комитет и до Комитета на регионите – Отворено и неутрално интернет 
пространство в Европа (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2011),

– като взе предвид декларацията на Комисията относно неутралността на мрежата от 
18 декември 2009 г. (2009/C 308/02),

– като взе предвид член 1, параграф 8, буква ж) и член 8, параграф 4, буква ж) от 
Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 г. за изменение на Директива 2002/21/ЕО от 7 март 2002 г. относно общата 
регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 

– като взе предвид член 21, член 22, параграф 3 и член 30, параграф 6 от Директива 
2002/22/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно 
универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните 
съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга),

– като взе предвид член 1, параграф 14, буква ж) от Директива 2009/136/ЕО от 25 
ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на 
потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 
2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и 
Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, 
отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаването на Орган на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба,

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2011 г. „Европейският широколентов 
достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж“,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 май 2010 г. относно „Програма в 
областта на цифровите технологии за Европа“ (COM(2010)0245 окончателен),
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– като взе предвид заключенията на Съвета от 31 май 2010 г. относно „Програма в 
областта на цифровите технологии за Европа“,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г. „Акт за единния 
пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието –
Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)0206 окончателен),

– като взе предвид срещата на върха относно „Отворено и неутрално интернет 
пространство в Европа“, организирана съвместно от Европейския парламент и 
Европейската комисия в Брюксел на 11 ноември 2010 г.,

– като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Съветът възнамерява да приеме заключения относно 
„Отворено и неутрално интернет пространство в Европа“ на Съвета по транспорт, 
телекомуникация и енергетика на 13 декември 2011 г.,

Б. като има предвид, че държавите-членки на ЕС до 25 май 2011 г. следва да са се 
съобразили с пакета от 2009 г. от реформи в областта на далекосъобщенията в ЕС и 
че Комисията вече е взела необходимите мерки, за да се гарантира, че принципите 
на договора за ЕС и на достиженията на правото на Общността се зачитат,

В. като има предвид, че Европейският парламент призова Комисията да защитава 
принципите на неутралност и откритост на интернет и да насърчава възможността 
крайните ползватели да имат достъп и да разпространяват информация, както и да 
работят с приложения и да ползват услуги по свой избор, 

Г. като има предвид, че Комисията поиска от Органа на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) да проучи пречките пред смяната на 
операторите, блокирането или забавянето на потока по интернет, както и 
прозрачността и качеството на услугата в държавите-членки,

Д. като има предвид, че интернет услугите се предлагат в международен мащаб и че 
интернет се намира в самото сърце на глобалната икономика, 

Е. като има предвид, че както се подчертава в програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, широколентовият достъп и интернет са важни мотори за 
икономически растеж, създаване на работни места и европейската 
конкурентоспособност на глобално равнище,

Ж. като има предвид, че Европа ще може да оползотвори изцяло потенциала на 
цифровата икономика единствено чрез стимулиране на добре функциониращ 
вътрешен пазар на цифрови технологии,

1. приветства съобщението на Комисията и изразява съгласие с направения анализ, по-
конкретно по отношение на необходимостта от запазване на отворения и неутрален 
характер на интернет;

2. отбелязва, че въз основа на представения анализ не съществува ясна необходимост 
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от допълнителна регулаторна намеса в областта на неутралността на интернет;

3. приветства работата на ОЕРЕС в тази област и призовава държавите-членки и по-
конкретно националните регулаторни органи да работят в тясно сътрудничество с 
ОЕРЕС;

4. призовава държавите-членки да гарантират последователност в подхода спрямо 
неутралността на мрежата и ефективно прилагане на преразгледания пакет в 
областта на далекосъобщенията в ЕС; 

5. подчертава, че всяко предложено решение по въпроса за неутралността на мрежата 
следва да гарантира общ европейски подход;

6. подчертава важността на сътрудничеството и координацията между държавите-
членки, и по-конкретно между националните регулаторни органи наред с 
Комисията, за да може ЕС да оползотвори пълния потенциал на интернет; 

7. признава, че е необходимо разумно управление на потока по интернет, за да се 
гарантира, че връзката на крайния потребител не се нарушава поради задръстване 
на мрежата, и призовава към прозрачност на управлението на потока;

8. обръща внимание на 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 на личния живот, а също и че липсата 
на неутралност на мрежата вреди както на предприятията и потребителите, така и 
на обществото като цяло; 

9. припомня, че регулаторната рамка на ЕС цели да насърчава ефективната 
конкуренция и във връзка с това всяка мярка в областта на неутралността на 
мрежата следва, в допълнение на действащото право в областта на конкуренцията, 
да предоставя инструменти за справяне с всякакви практики на нелоялна 
конкуренция, които биха могли да се появят, а също и да води до инвестиции и да 
улеснява нови новаторски предприемачески модели;

10. счита, че прозрачността, качеството на услугите и лесната смяна на доставчиците са 
необходими условия за неутралността на мрежата при гарантирането на крайния 
потребител на право на избор и искания; 

11. призовава Комисията да оцени необходимостта от допълнителни насоки относно 
неутралността на мрежата за постигане на конкуренция и свобода на избор за 
потребителите;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.


