
CM\1052995BG.doc PE551.828v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2443/2013, внесена от Филип Мартино, с френско 
гражданство, относно липсата на стационарни телефонни услуги и 
широколентова връзка в Сен Лоран дю Марони (Френска Гвиана)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията съобщава за положението в една определена област, Сен 
Лоран дю Марони във Френска Гвиана, наречена „route des chutes voltaires (преди това 
route de Paul Isnard)“. Чрез множество документи, добавени към първоначалната 
петиция, поддръжникът на тезата ясно показва, че от 2001 г. комитет от местни жители 
на горепосочената област (със засегнати приблизително 160 семейства на площ около 
12 километра) настоява пред местните органи за намеса с цел осигуряването на 
подходящи стационарни телефонни услуги и широколентова връзка. Въпреки че 
отговори са били получени, в частност от префектурата през 2004 г. и от регионалното 
управление през 2009 г., 12 години по-късно ситуацията все още остава нерешена и по 
тази причина се призовава Европейският парламент да разследва дали, особено в 
светлината на регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщителни мрежи и 
услуги от 2002 г.
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_
en.htm), могат да се предвидят по-твърди действия, които най-после да решат проблема, 
сериозно нарушаващ основни права и свободи на засегнатите физически лица.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 септември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.
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Наблюдения на Комисията 

През 2010 г. с Програмата в областта на цифровите технологии за Европа бяха 
поставени цели във връзка с широколентовия достъп за 2020 г.: достъп до скорост от 30 
Mbps за всички граждани и дружества на Съюза и абонамент на най-малко 50 % от 
европейските домакинства за интернет достъп със скорост над 100 Mbps до 2020 г.

Комисията е наясно, че някои области в ЕС – особено слабо населените райони – все 
още нямат фиксирана широколентова връзка. Например, въпреки че в град Сен Лоран 
дю Марони 49 % от домакинствата имат достъп до скорост от поне 2Mbps, 51 % oт 
домакинствата все още не са обхванати1... В подобни случаи на неефективност на 
пазара, публичните органи могат да подпомогнат и насърчат частните инвестиции. 
Това може да бъде направено посредством регулаторни мерки: например директивата 
относно мерките за намаляване на разходите2 ще улесни разгръщането на 
високоскоростни цифрови мрежи (напр. бърз широколентов интернет). Основните 
финансови инструменти на ЕС за насърчаване на инвестициите са Механизмът за 
свързване на Европа3 и европейските структурни и инвестиционни фондове4.

Що се отнася до последните, оперативната програма за EФРР – EСФ за 2014 – 2020 г. 
за Френска Гвиана беше приета на 18 декември 2014 г. Над 33 милиона евро от ЕФРР 
ще бъдат разпределени за ИКТ. В рамките на тези инвестиции, 15 милиона евро ще 
бъдат използвани за подкрепа на инвестициите във високоскоростната широколентова 
мрежа, а 6 милиона евро – в основната/преносната мрежа. Освен това в рамките на 
оперативната програма, усилията, свързани с териториалното развитие, ще бъдат 
специално насочени към Сен Лоран дю Марони. Общ бюджет в размер на 30 милиона 
евро ще бъде предназначен за пакет конкретни действия за града, като 15 милиона евро 
от тези средства ще бъдат разпределени за проекти в областта на ИКТ – посредством 
т.нар. интегрирани териториални инвестиции.

В допълнение към това, според плана за разгръщане на широколентовия достъп на 
Френска Гвиана (SDTAN – Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique), град 
Сен Лоран дю Марони е част от пилотен проект за разгръщането на оптичен достъп в 
целия град, а именно като се използват електрическите мрежи на дружеството EDF. И 
накрая, градът е включен в т.нар. приоритетна област 1, която има за цел развитието на 
абонатната линия, за да бъде постигната целта за това 93 % от линиите да отговарят на 
условието за скорост от 8Mbps.

Що се отнася до Механизма за свързване на Европа, през юли 2014 г. Европейската 
комисия даде ход на инициативата „Свързани общности“ за създаване на поредица от 
проекти и ще изгради онлайн общност за организатори на проекти с цел допълнителни 
обсъждания и обмен на опит, консултации и най-добри практики. Онлайн общността 
ще бъде хоствана на уебсайта Broadband Europe от началото на 2015 г. Уебсайтът 
Broadband Europe също предоставя информация относно политиката на Комисията за 

                                               
1  SDTAN, Гвиана, май 2012 г., стр.°50.
2  Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно мерките 

за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.
3  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility.
4  http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm.
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развитие на високоскоростен широколентов достъп в Европа и показва най-добрите 
практики в областта на развитието на широколентови мрежи по страни. Уебсайтът е 
достъпен на: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/high-speed-broadband.

Заключение

Пряката регулаторна намеса и/или публичното финансиране за разгръщане на 
широколентов достъп в областта, посочена от вносителя на петицията, са отговорност 
главно на националните и регионалните органи. При все това, целта на Европейската 
комисия е всички европейски граждани да имат достъп до цифрови мрежи със скорост 
от поне 30 Mbps до 2020 г., така че Комисията ще насърчи тези органи да гарантират 
подобни инвестиции в близко бъдеще. Междувременно вносителят се приканва да 
посети уебсайта на Комисията „Broadband Europe“.


