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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че осигуряването на мощни широколентови мрежи е от 
съществено значение за изпълнението на целите на стратегията „ЕС 2020“, за да 
се насърчи икономическият растеж, да се засили конкурентоспособността на 
Европа и да се даде възможност за участие в дигиталния живот на всички региони 
и обществени групи;

1. счита, че пълното широколентово покритие трябва да се превърне в универсална 
услуга, тъй като то е от ключово значение за създаването на равностойни условия 
на живот в Европа;

2. отбелязва, че цената в административен и програмен план на прилагането на 
националните и европейските програми за подкрепа на широколентовото 
покритие е значителна; във връзка с това призовава Комисията и държавите-
членки да опростят във възможно най-голяма степен условията за подкрепа и 
необходимите процедури, за да се увеличи притокът на средства;

3. отбелязва, че съществуващото европейско право в областта на предоставянето на 
помощи на практика често води до правна несигурност, което възпрепятства 
планираните инвестиции; във връзка с това призовава Комисията да проучи до 
каква степен разпоредбите могат да бъдат опростени и направени по-
благоприятни за инвестициите;

4. посочва, че дефиницията на „предоставяне на основни услуги“ в бъдеще ще 
трябва да бъде адаптирана поради настъпилите промени в потребностите; във 
връзка с това призовава Комисията, предвид очакването пазарът да не е в 
състояние да осигури мрежи за NGA в селските райони, да интегрира като 
възможност в насоките за широколентовото покритие нови модели за управление
на високоскоростни и свръхвисокоскоростни мрежи;

5. счита, че и при настоящото предоставяне на основни услуги проблемът за 
недостига на NGA мрежи няма да получи дългосрочно решение чрез освободения 
вследствие на цифровия дивидент радиочестотен спектър; поради това счита за 
разумно да се даде възможност за финансиране на изграждането на резервни 
тръбопроводи за мрежи NGA и в тези области.


