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АДРЕСИРАН ДО КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА 

Мария Габриел 

Цифрова икономика и цифрово общество 

 

1.         Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична 

независимост 

Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 

изпълнявате функциите на член на Комисията и да работите за общия европейски 

интерес, по-специално в областта, за която бихте отговаряли? Каква е Вашата 

мотивация? С какво ще допринесете за осъществяването на стратегическата 

програма на Комисията? 

Какви гаранции за Вашата независимост можете да предоставите на Европейския 

парламент и по какъв начин ще гарантирате, че Ваши минали, настоящи или 

бъдещи дейности няма да хвърлят сянка на съмнение върху изпълнението на 

Вашите задължения в рамките на Комисията? 

Днес, две години след като беше даден началният тласък на стратегията за цифровия 

единен пазар, Съюзът предприема действия за посрещане на едно важно 

предизвикателство, а именно превръщането на цифровизацията и на съпътстващите я 

промени в благодатна възможност за нашата европейска икономика и общество. 

Необходимо е да съзнаваме това и да продължим да инвестираме в нашите успехи и 

потенциал, като едновременно с това отговорим на новите реалности и 

предизвикателства с новаторски инструменти. Интересите на нашите граждани трябва 

да бъдат в сърцевината на нашите политики. Само чрез редовен диалог и по-тясно 

сътрудничество с всички засегнати действащи лица в този процес ще превърнем 

сегашните цифрови бариери във възможности, които ще ни позволят да защитим 

нашите ценности и нашите принципи. 

  

Цифровият единен пазар е един от десетте приоритета на председателя Юнкер. 

В съответствие с тези приоритети ще работя за изграждането на цифровия единен 

пазар, чиито основни цели са да допринесе за растежа и инвестициите и да защитава 

интересите и правата на гражданите. Това налага също така да се даде бърз и 

решителен отговор на изискващите неотложни мерки предизвикателства, породени от 
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непрекъснатото развитие на технологиите и на тяхната употреба, както и от 

злоупотребата с тях, например в случая с кибернетичните атаки.  

  

Ще почерпя от моя изследователски опит в рамките на два европейски проекта 

(EQUAL и PARENEL), за да приложа новаторски метод на работа при търсенето на 

решения. На практика моята дейност в това направление ми позволи да осъзная колко 

важно е да се осигури подкрепа, включително финансова, за научните изследвания, за 

да се постигне обединяване на данните и ресурсите, които ще ни наредят в челните 

редици на технологичния и научния напредък, и по този начин да се затвърдят 

европейските върхови постижения. Като европейски политици с важна роля при 

вземането на политически решения, наш дълг е да предприемаме конкретни действия. 

Ето защо се ангажирам да работя за създаването и съответно предприемането на 

необходимите инструменти и действия за постигането на тази цел.   

  

Впоследствие, макар и да бях избрана едва на 30-годишна възраст за депутат в 

Европейския парламент, съзнавах предоставените ми шанс и възможности да отстоявам 

европейската си визия и ангажираността си към европейската идея. Още от самото 

начало приоритетни за мен бяха интересите на гражданите. Темите, по които съм 

работила, ме подтикнаха последователно да прилагам принципа на съгласуваност 

между нашите вътрешни и външни политики и да се стремя към постигането на такава 

съгласуваност. Именно тази съгласуваност трябва да направлява нашите действия. 

  

Когато говорим за цифровите технологии, имаме предвид широк спектър от теми, 

които налагат разработването и осъществяването на съгласувани публични политики, 

имащи общи допирни точки със стратегията в областта на цифровите технологии и 

плана за инвестиции, социалния стълб, енергийния съюз и действията в областта на 

климата, както и с икономическия и паричен съюз. Това е от интерес за голям брой 

парламентарни комисии, работещи по широк спектър от предизвикателства, като 

например сигурността на нашите граждани и нашите основни свободи и права 

(комисията LIBE), ролята на жените в сферата на информационните и 

комуникационните технологии и икономиката (комисията FEMM), интернет 

покритието в селските райони и поколенческите предизвикателства (комисията AGRI) 

или ролята на Европа в света (комисията AFET). По време на моите парламентарни 

мандати имах възможността активно да давам своя принос в тези направления. Поемам 

ангажимента занапред да насърчавам прилагането на холистичен подход, в центъра на 

който да бъдат гражданите.  

  

Всички тези аспекти са в моя ресор и намерението ми е да ги осъществя в 

сътрудничество със заместник-председателя Ансип и членовете на Комисията, 

включени в проектния екип. Намерението ми е, благодарение на стремежа ми към 

диалог, сътрудничество и компромис, характеризиращ моя начин на работа, да 

изпълнявам обединителна роля в името на постигането на конкретни резултати за 

гражданите. Именно този метод ще продължа да прилагам в качеството на комисар в 

рамките на политиките, които ще ми бъдат поверени.  

  

Във връзка с това отдавам първостепенно значение на ролята на Европейския 

парламент като съзакононодател на равни начала със Съвета и звено от ключово 

значение за отстояването на интересите на гражданите. Разчитам на подкрепата на 

членовете на Европейския парламент и на държавите членки, за да постигнем заедно 

нашите цели и осигурим успешното изпълнение на нашите политики. 
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Винаги съм спазвала както буквата, така и духа на договорите за ЕС, и задължението да 

работя за европейските интереси. От постъпването си в Европейския парламент не съм 

заемала други длъжности и не съм упражнявала други професионални дейности. 

В рамките на новите си задължения се ангажирам от момента на назначението си да 

спазвам безусловно задълженията за независимост, прозрачност, безпристрастност и да 

бъда на разположение, предвидени в член 17, параграф 3 от Договора за Европейския 

съюз и в член 245 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Ще спазвам 

етичните норми, съдържащи се в горепосочените членове и в Кодекса за поведение на 

членовете на Комисията.  

  

Направих необходимото, за да бъде надлежно публикувана и направена публично 

достояние декларацията за интереси, предвидена в Кодекса за поведение на членовете 

на Комисията, и се ангажирам да я актуализирам в случай на промяна, както и да 

информирам незабавно председателя за това.  

  

Поемам ангажимента да избягвам всяка длъжност или ситуация, която може да постави 

под съмнение моята независимост, безпристрастност и готовност да бъда на 

разположение в служба на Комисията. Ще проявявам в най-голяма степен дължимата 

бдителност с цел предотвратяване или намиране на изход от всяка ситуация, която би 

могла да породи конфликт на интереси при изпълнението на задълженията ми. 

 

2. Управление на ресора и сътрудничество с Европейския парламент 

Как бихте определили своята роля като член на колегиума на членовете на 

Комисията? В какво отношение смятате, че сте отговорна пред Парламента и 

длъжна да се отчитате пред него във връзка със своите действия и тези на 

поверените Ви служби? 

Какви конкретни ангажименти сте готова да поемете с оглед постигането на по-

голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на ефективни 

действия във връзка с позиции и искания на Парламента по законодателни 

инициативи? Готова ли сте да предоставите на Парламента информация и 

документи във връзка с предвидени инициативи или текущи процедури, на равни 

начала със Съвета? 

Председателят Юнкер пое ангажимент пред гражданите на ЕС за цифров единен пазар 

и същевременно по-прозрачно разработване на политическите мерки на Комисията 

през целия процес на тяхното изготвяне, което е необходимо условие, за да се подсили 

нашата публична легитимност на европейско равнище. Междуинституционалното 

споразумение за по-добро законотворчество институционализира тази цел за 

отвореност по подразбиране в работните процедури на Комисията. Ще се придържам 

изцяло към този ангажимент и ще направя необходимото моят стил на ръководство да 

бъде в унисон с него. 

Имам намерение да предприема качествени политически инициативи, като още от 

самото начало привлека за участие в тях всички имащи отношение членове на 

Комисията в рамките на създадените за целта в началото на мандата на Комисията 

проектни групи. По този начин ще се гарантира, че ще бъдат взети предвид всички 

гледни точки и във връзка с предложенията ще се постига възможно най-добрият 
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баланс. Ще се придържам към тези принципи в моята работа с цел: i) да стане 

възможно още по-тясното участие на Парламента и на Съвета при инициирането, 

разработването и прилагането на публичните политики; ii) тези взаимодействия да 

бъдат управлявани по открит, прозрачен, конструктивен и ефикасен начин, така че те 

да дават възможно най-добрия резултат; iii) да се гарантира участието на съответните 

парламентарни комисии във всяка значима инициатива едновременно и на равни 

начала със Съвета. 

По-конкретно, потвърждавам моя ангажимент да насърчавам провеждането на редовен 

и задълбочен диалог с Европейския парламент на всеки етап от законодателния процес, 

и по-специално със парламентарните комисии ITRE, IMCO, JURI, CULT и LIBE, които 

вече работят по предложенията, представени от Комисията.  

Поемам ангажимента също така да използвам всяка възможност на политическо ниво 

да потвърдя колко важно е извършването на оценки на въздействието и провеждането 

на обществени консултации с високо качество, без които има риск анализът на 

европейско равнище да бъде изопачен. 

3. Приоритети 

Кои са основните приоритети, които имате намерение да следвате в рамките на 

предложения Ви ресор, предвид поставения акцент върху работните места, 

растежа, инвестициите и конкурентоспособността? Какъв график предвиждате за 

постигането на тези приоритети? По какъв начин смятате да улесните 

изготвянето и приемането на законодателните предложения, имащи за цел 

довършването на изграждането на цифровия единен пазар? Какви мерки 

предвиждате, за да се гарантира киберсигурността в Европа? По какъв начин 

смятате да гарантирате спазването на възможно най-взискателните 

професионални и етични норми, качеството на законодателните предложения, 

пълната и цялостна прозрачност на лобистките дейности (спрямо Вас и Вашите 

служби) и системното и балансирано провеждане на допитване до всички 

заинтересовани страни, с оглед и на необходимостта от извършване на 

задълбочени оценки на въздействието? 

Цифровият единен пазар има за цел да гарантира, че цифровата революция ще бъде 

източник на растеж, заетост и конкурентоспособност в Европа. В настоящия 

политически контекст на съмнения и дори недоверие в европейския проект сред някои 

наши съграждани, считам, че е наложително да се удвоят усилията за постигането на 

политическите приоритети, набелязани от 2014 г. насам, и за бързото осъществяване на 

обявените действия, за да се гарантира, че в живота на гражданите и в дейността на 

предприятията настъпват по най-бързия начин конкретни промени.  

Имам честта да съм предложена да отговарям за ресор в пълен подем, който е обект на 

значително политическо внимание от страна на съзаконодателите. Както беше обявено 

през май 2015 г., Комисията вече представи 35 политически инициативи, 21 от които са 

законодателни, които се увенчават с вече осезаеми успехи. За да покажа на гражданите 

и предприятията предимствата на нашите политики, мога да посоча някои от тях: 

премахването на таксите за роуминг, преносимостта на съдържание в Съюза, 

предоставянето на 700 MHz-овата честота за свързаност с много висока скорост, 

инициативата WiFi4EU, която има за цел да насърчи въвеждането на безплатни 

обществени точки за безжичен достъп до интернет в местните общности в целия ЕС и 
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правната уредба на авторското право, с която се прилага в Съюза Договорът от 

Маракеш, което ще помогне да се подобри достъпът на незрящите лица и на лицата с 

увредено зрение до книги и печатни издания.  

Независимо от това, остава да се свърши още много работа, за да се постигне напредък 

по други законодателни инициативи. По-специално е необходимо да постигнем 

политически споразумения със съзаконодателите по предложенията за Кодекс за 

електронните съобщения, реформа на авторското право, на аудио-визуалните медийни 

услуги и по отношение на необоснованото блокиране на географски принцип. Убедена 

съм, че благодарение на опита ми от Европейския парламент и на евентуалното по-

тясно сътрудничество между Парламента и Съвета в хода на текущите законодателни 

преговори, графикът, определен от председателите на Европейската комисия, 

Европейския парламент и Съвета, ще може да бъде спазен.   

Както бе обявено по време на междинния преглед на изпълнението на стратегията за 

цифров единен пазар, ще подготвя нови инициативи в областта на киберсигурността, 

справедливите условия в отношенията между платформите и предприятията, 

опериращи на тези платформи, трансграничния свободен обмен на нелични данни, 

достъпността и повторното използване на данните от обществения сектор и на данните, 

за чието събиране са предоставени публични средства. 

Изключително важно е европейската система за превенция и борба срещу кибератаките 

да заработи по-ефективно, включително с оглед защитата на институциите и 

европейските политически процеси. По тази причина до идния септември ще пристъпя 

към преглед на стратегията на ЕС в областта на киберсигурността и ще представя 

предложение за нов мандат на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и 

информационна сигурност, за да отговорим по-добре на новите предизвикателства, 

свързани с увеличаването на рисковете от кибератаки. Комисията ще работи също така 

по предложения за допълнителни мерки относно стандартите за киберсигурност, както 

и относно сертифицирането и етикетирането на свързаните предмети, с цел да се 

повиши тяхната сигурност.  

Ще обърна специално внимание на предизвикателствата, които цифровизацията 

поставя пред европейското общество и неговия социален модел. От една страна, 

необходимо е да се стремим цифровите иновации да носят възможно най-много ползи 

за всички наши съграждани, като същевременно се зачитат европейските демократични 

и социални ценности. От друга страна, наш дълг е да помогнем на гражданите и 

предприятията да се справят успешно с прехода към цифровата икономика и цифровото 

общество, по-специално чрез дейности в сферата на образованието и обучението и 

по-добро сътрудничество между националните системи за социална закрила. Накрая, 

наличието на съвременни, гъвкави и оперативно съвместими администрации и 

обществени услуги е фактор от ключово значение за постигането на отворена, 

ефективна и приобщаваща цифрова икономика. Във връзка с това ще продължа 

работата по текущите инициативи в областта на оперативната съвместимост и ще се 

придържам към амбициозна програма за подкрепа на цифровизацията на публичните 

администрации. 

За да осигуря по-добра подготовка на законодателната работа и да улесня приемането 

на законодателни предложения през идните месеци, ще се опра на опита си от 

Европейския парламент, на способността си да работя с различни събеседници и на 

умението си да изслушвам и да водя диалог, за да допринеса активно за работата в екип 
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в рамките на Комисията, по-специално в състава на екипа по проекта за цифров единен 

пазар, председателстван от заместник-председателя Ансип. 

Искам ясно да потвърдя своята воля да спазвам най-високите стандарти на качество 

при подготовката на бъдещите действия, в частност когато става дума за законодателни 

предложения или бюджетни разходи. Поемам ангажимент за стриктно спазване на 

стандартите, установени в Рамковото споразумение за отношенията между 

Европейския парламент и Европейската комисия и в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро законотворчество. Това е съществен елемент с определящо 

значение за качеството на предложенията и, в крайна сметка, за подобряване на 

качеството и легитимността на предложенията и издигане на авторитета на ЕС в очите 

на нашите съграждани. 

Ще обърна специално внимание на обстойните оценки на въздействието, които дават 

възможност за по-целенасочено и по-добро формулиране на предложенията на 

Европейската комисия въз основа на задълбочен и многостранен анализ. По време на 

работата ви в Европейския парламент вече многократно съм имала възможност да 

установя колко важна е безупречната организация на обществените консултации, които 

трябва да бъдат отворени и достъпни, така че да подобрят качеството и легитимността 

на предложенията в очите на европейските граждани. 

И на последно място, ще се стремя да спазвам и да изисквам пълното спазване от 

страна на моя екип и поверените ми служби на високите професионални и етични 

стандарти, определени от европейските институции, които са в основата на дейността 

на персонала на Комисията. По-специално, прозрачността на дейността на лобистките 

групи — независимо дали е насочена към мен или към моя кабинет и поверените ми 

служби — е от първостепенно значение, за да покажем откритост и безпристрастност 

във взаимодействието ни с всички заинтересовани страни.   

4. Електронни съобщения 

В контекста на прегледа на правната рамка в областта на електронните 

съобщения и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните 

съобщения (ОЕРЕС): Какво е Вашето виждане за 

i) ролята на конкуренцията и на инвестициите в този сектор, 

ii) най-значимите проблеми на вътрешния пазар за електронни съобщителни 

мрежи и стационарни и мобилни телефонни услуги и техните ползватели, като 

уточните решенията, които подкрепяте, 

iii) напредъка по разгръщането на мрежи (местни/регионални мрежи, 4G/5G, 

концентрация на пазара), и 

iv) бъдещата роля на ОЕРЕС? 

i) Смятам, че между конкуренцията и свързаността, както и свързаната с последната 

нужда от инвестиции, съществува синергична връзка; конкуренцията води до 

инвестиции и по този начин спомага за постигането на целите за свързаност в Европа. 

Сегашният приоритет трябва да бъде предоставянето на достъп до свързаност без 

принуда, основаваща се на високоскоростни широколентови стационарни и мобилни 

инфраструктури, което е предпоставка за цифров единен пазар. Всички европейци в 
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градските и селските райони ще имат все повече нужда от високоскоростна 

широколентова свързаност.   

Привърженичка съм на онези политически мерки, които отчитат ролята на 

конкуренцията за насърчаване на инвестициите, а оттук и на свързаността в Европа. 

Ние трябва да се стремим да останем на едно и също равнище с другите региони в света 

и да гарантираме конкурентоспособността на нашите индустрии, които все повече 

разчитат на далекосъобщителната инфраструктура. 

Опитът показва, че регламентирането ex-ante на далекосъобщенията е важен фактор за 

конкуренцията, с акцент върху достъпа, конкуренцията, основана на инфраструктурата, 

или насърчаването на съвместните инвестиции. Последното е от ключово значение в 

селските райони, които се отличават с голяма изостаналост и където разходите на 

отделните домакинства често са по-високи. При все че 76 % от европейците имат 

достъп до мрежи от новото поколение, само 40 % имат такъв в селските райони. 

Изборът, с който разполагат потребителите, също е от важно значение: необходимо е да 

се осъвремени универсалната услуга, за да се осигури свързаност, която всички 

граждани да могат да си позволят, независимо от тяхното социално положение. 

ii) Далекосъобщителните мрежи трябва да бъдат неразделна част от вътрешния пазар, 

тъй като зависещите от тях услуги се предоставят и са достъпни отвъд националните 

граници. Доставчиците на цифрови услуги трябва да могат да отговорят на търсенето в 

европейски, а не само в национален мащаб. Новият кодекс за електронните съобщения 

има за цел да даде отговор на тези въпроси; ето защо ще се спра на най-належащите от 

тях. 

По отношение на стационарните мрежи основното предизвикателство е да се 

гарантира, че регулаторни задължения ще бъдат налагани само когато те служат за 

разрешаването на реален проблем, свързан с конкуренция, която е във вреда на 

потребителите. Всъщност става дума да се осигурят пропорционални и предвидими 

правила.  

По отношение на безжичните мрежи е необходимо да се осигури навременен достъп до 

радиочестотния спектър при условия, които са предвидими, трайни и взимат предвид 

финансовото предизвикателство, което представлява разгръщането на високоскоростни 

широколентови „5G“ мрежи с много голяма гъстота. По-добрите условия за инвестиции 

вървят ръка за ръка с изискванията от обществен интерес, особено във връзка с 

покриването на територии или предоставянето на операторите на честоти от 

радиочестотния спектър. Държа да намерим равновесната точка между легитимните 

опасения на държавите членки и необходимостта за европейските предприятия и 

граждани да се ползват от по-добра координация по отношение на определени аспекти 

на управлението на радиочестотния спектър.  

Що се отнася до стационарните и мобилните комуникационни услуги и техните 

потребители, налице са две основни предизвикателства: на първо място, да се 

гарантира ефективната защита на потребителите на всички видове комуникационни 

услуги, независимо от технологията, на която те се основават. Това е съществено 

изискване с оглед на сигурността и поверителността на електронните съобщения. На 

второ място, правилата за защита на потребителите трябва да се адаптират към 

новостите в областта на технологичното развитие и търговията.  
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 iii) Факт е, че ЕС подобрява свързаността си, но това все още не е достатъчно за 

посрещане на бъдещите потребности по отношение на скоростта, качеството на 

услугата и надеждността на такива връзки като определените в целите за 2025 г. на 

стратегията „Към европейско общество на гигабитов интернет“. 

Държавите членки трябва да удвоят усилията си, като се започне от преразглеждането 

на националните или регионалните им планове за разгръщането на високоскоростни 

широколентови мрежи, за да могат да ги реализират в периода до 2025 г.  

Въпреки усилията, които се очаква да вложат частните оператори, сегашните прогнози 

сочат, че за постигане на целите до 2025 г. ще са необходими допълнителни частни и 

публични инвестиции в размер на 155 милиарда евро. За да се отговори именно на това 

изискване бяха осъвременени правилата в областта на далекосъобщенията, така че да се 

осигури нужната правна предвидимост за планирането на инвестициите в дългосрочна 

перспектива. В този смисъл от решаващо значение е новите правила да бъдат приети в 

най-кратък срок, за да проправят пътя за създаването на необходимата правна 

сигурност за инвеститорите. 

Структурните фондове, Европейският фонд за стратегически инвестиции и Механизмът 

за свързване на Европа вече са мобилизирани за тази цел: от съществено значение е да 

бъдем креативни и да увеличим приноса си. Комисията ще приложи балансиран подход 

при отчитането на тези различни фактори по време на подготовката за следващия 

финансов програмен период. Разчитам на Вашата подкрепа за осигуряването на 

достатъчно бюджетни ресурси за постигането на нашите общи амбиции за Европа. 

iv) Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения 

(ОЕРЕС) има важен принос за развиването на действащ единен пазар на 

далекосъобщенията. Неговата роля е от решаващо значение за осигуряването на 

хармонизиран регулаторен подход. Наскоро му беше отредено да играе по-голяма роля 

в области като неутралността на мрежата и роуминга. 

Важната роля, която този орган има да играе при определянето на стратегическата 

визия на ЕС за електронните съобщения, бе призната и от Европейския парламент в 

неговата резолюция от 19 януари 2016 г., озаглавена „Към Акт за единния цифров 

пазар“. По-специално, Европейският парламент отправи искане до Комисията за по-

нататъшно интегриране на цифровия единен пазар, така че да се гарантира създаването 

на по-ефективна институционална рамка, която укрепва ролята, капацитета и процеса 

на вземане на решения на ОЕРЕС, както и неговите финансови и човешки ресурси и 

подобрява неговата структура. Това е целта на предложението на Комисията, като от 

моя страна ще работя със съзаконодателите за намирането на възможно най-доброто 

решение.  

5. Сътрудничество/контрол 

Като член на Комисията, отговарящ за цифровата икономика и цифровото 

общество, как ще осигурите координацията със заместник-председателите, които 

ръководят проектните екипи от Вашата област на политиката, както и с другите 

членове на Комисията от проектните екипи, и по какъв начин смятате да 

допринесете за ползотворното партньорство с комисията по промишленост, 

изследвания и енергетика? По-конкретно, какви мерки ще предприемете, за да 

улесните контрола от страна на комисията ITRE върху законодателните и 
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незаконодателните процедури (включително подготовката на законодателни 

актове, делегирани актове и актове за изпълнение), а също и контрола върху 

тяхното изпълнение? 

Предвид стратегическия и политически характер на моя бъдещ ресор и неговата 

многоаспектност и факта, че той има общи допирни точки с дейността на няколко 

заместник-председатели и членове на Комисията, координацията не е избор, а 

абсолютна необходимост. 

По време на моя мандат ще поддържам тясно сътрудничество с всички мои колеги от 

Комисията; тясно взаимодействие с членовете на Парламента и парламентарните 

комисии, както и със Съвета на министрите; ще водя конструктивен диалог с 

гражданите, гражданското общество и всички други заинтересовани страни.  

Ще работя в тясно сътрудничество със заместник-председателя, отговарящ за цифровия 

единен пазар, с цел успешното реализиране на текущите предложения, последващите 

действия във връзка с наскоро проведения междинен преглед на изпълнението на 

стратегията за цифровия единен пазар и разработването на нови предложения за 

довършване на изграждането на този пазар. Съвместно с върховния представител по 

въпросите на външните работи и политиката на сигурност, заместник-председателя, 

отговарящ за цифровия единен пазар, и члена на Комисията, отговарящ за Съюза на 

сигурност, ще работя за мерки, с които да направим Европа по-надеждна и по-сигурна 

онлайн, в което ще бъда подпомогната от моя опит по тези въпроси в рамките на 

комисиите LIBE и AFET. 

Ще дам своя принос в рамките на екипа по проекта, осъществяван от 

заместник-председателя, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и 

конкурентоспособността, за създаването на благоприятни условия за насърчаване на 

частните и публичните инвестиции. Ще работя в тясно сътрудничество с първия 

заместник-председател в подкрепа на свободата на изразяване на мнение, свободата на 

информация и плурализма на медиите, както и на многообразието и отвореността на 

интернет. По всички тези аспекти членът на Комисията, отговарящ за бюджета и 

човешките ресурси, ще бъде ценен партньор. 

Тясното ми сътрудничество с члена на Комисията, отговарящ за образованието, 

културата, младежта и спорта, ще подкрепи развитието на европейските медийни 

индустрии, на съдържанието и на творческия процес. Ще се радвам да работя 

съвместно с члена на Комисията, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, 

уменията и мобилността на работниците, члена на Комисията, отговарящ за 

образованието, културата, младежта и спорта, и члена на Комисията, отговарящ за 

правосъдието, потребителите и равенството на половете, за укрепване и насърчаване на 

цифровите умения и ученето през целия живот.  

Отдавам първостепенно значение на диалога и сътрудничеството с Европейския 

парламент — институцията, която осигурява необходимия демократичен контрол в 

рамките на европейския институционален триъгълник. Ще продължа да се вслушвам 

във вашите конкретни нужди и очаквания в областите, за които ще отговарям. Разчитам 

на Вас и Вашата подкрепа за постигане, в условията на прозрачност и откровен диалог, 

на нашите цели за защита и отстояване на интересите на европейските граждани. 
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6. Ресор 

По силата на член 167, параграф 4 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, във всички разработени на равнището на ЕС политики трябва 

да се вземат предвид културните аспекти. От друга страна, в ресора, който ще Ви 

бъде поверен, изрично се подчертава необходимостта да се гарантира и насърчава 

културното и езиковото многообразие. По какъв начин ще гарантирате, че в 

политическите мерки и действията, които възнамерявате да приложите, надлежно 

ще се отразяват културните аспекти? Как ще направите така, че нуждите и 

характеристиките на сектора на културата и творчеството, и по-специално на 

производството и потреблението на културно и творческо съдържание, да бъдат 

взети предвид в условията на цифровата икономика? Какви усилия ще положите, 

за да увеличите финансовата помощ на ЕС за сектора на културата и 

творчеството, включително по линия на ЕФСИ, и по-специално подкрепата за 

аудио-визуалния и кинематографичния сектор? Вие също така отговаряте за 

подпрограмата „MEDIA“ в рамките на програма „Творческа Европа“. Каква 

оценка ще дадете на резултатите от програмата „Творческа Европа“ като цяло, и 

по-специално от подпрограмата „MEDIA“? Какви промени смятате, че е важно да 

се направят в следващото издание на програмата, ако изобщо има нужда от 

такива? 

Културните и творческите индустрии са важно предимство за нашата икономика. В 

рамките на „Творческа Европа“, сред програмите, за които отговарям, „MEDIA“ е 

основната подпрограма, която има отношение към аудио-визуално съдържание, 

свързано с културата и творчеството. Тя отговаря на две основни цели: да защитава 

културното многообразие и да засилва икономическата конкурентоспособност на 

сектора. Тези две цели взаимно се допълват: нашето културно многообразие обуславя 

високото качество на нашите произведения, а за продуцирането и разпространението 

им в цяла Европа е необходима високопроизводителна индустрия. Програмата 

„Хоризонт 2020“ също включва подобно културно измерение, тъй като цифровите 

технологии притежават огромен потенциал за разпространяване на културата. 

* 

Поемам ангажимента да осигурявам съответствието на нашите инструменти за 

подкрепа на индустриите в областта на културата и творчеството с регулаторната ни 

уредба. Това включва: 

 програмата „MEDIA“, която ще продължи да подкрепя създаването на аудио-

визуално съдържание и неговото разпространение в рамките на Съюза. 

 Завършването на преговорите по директивата относно авторското право. С нея 

по-специално се въвеждат задължения за някои превърнали се във важни канали 

за разпространение на съдържание сайтове за споделяне, които позволяват на 

потребителите да изтеглят съдържание, защитено с авторски права. В нея се 

съдържат също така мерки, с които се цели да се подобрят прозрачността и 

балансираността в отношенията между творците и договорните им партньори; 

 завършването на преговорите по директивата за аудио-визуалните медийни 

услуги, с която се цели да се подкрепи продуцирането и разпространението на 

европейски произведения, по-специално по отношение на разпространението им 
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чрез услуги за видео по заявка (минимални квоти и задължение за 

популяризиране). 

* 

Смятам, че достъпът до финансиране е от основно значение за творческия и културния 

сектор, които се сблъскват с трудности при привличането на частни инвестиции. През 

2016 г. в рамките на програмата „Творческа Европа“ Комисията стартира иновативен 

финансов инструмент – механизъм за гарантиране, разполагащ с бюджет от 120 

милиона евро за периода 2016—2020 г., с който се цели да се улесни достъпът до 

финансиране на малките и средните предприятия в секторите на културата и 

творчеството и да се увеличи капацитетът на финансовите посредници за оценка на 

съпътстващите рискове.  

Очаква се съвсем скоро въпросният механизъм за гарантиране да отпусне първите 

кредити в полза на малките и средните предприятия.  

През 2016 г. бе чествана 25-ата годишнина на MEDIA — вече наложила се марка, което 

е синоним на художествено качество и творчески подход.  

Освен това, нашите законодателни предложения са придружени от редица конкретни 

мерки, финансирани именно от програмата MEDIA. С тези мерки се преследва 

улесняване на онлайн достъпа до европейските произведения и тяхното изтъкване. Ще 

положа необходимите усилия тяхното прилагане да върви успоредно с преговорите по 

законовите текстове. 

През декември 2017 г. ще представя на Европейския парламент и на Съвета междинен 

доклад за оценка на програмата „Творческа Европа“, включително и на MEDIA, както и 

препоръки за бъдещето. 

Резултатите са окуражаващи: много добро финансово изпълнение, 400 филма годишно, 

които се разпространяват в други европейски държави, и мрежа от 1000 европейски 

киносалони в 33 държави, в които т.нар. „ненационални“ европейски филми заемат 

висок дял от всички прожектирани филми.  

7. Приоритети 

Вие сте натоварена със задачата да допринесете за успеха на европейския сектор 

на медиите и съдържанието, така че той да достигне до нова аудитория и да се 

възползва от потенциала на цифровата среда. Вече са представени няколко 

законодателни и незаконодателни инициативи, по-специално с оглед 

осъвременяването на правната уредба за медиите и модернизирането на 

законодателството в областта на авторското право. Какви резултати очаквате от 

тези инициативи, за да можете да ги определите като успешни? Предвиждате ли 

други инициативи, с помощта на които да се постигне допълнителен напредък в 

сектора на медиите и съдържанието и да се разшири публичният достъп до 

културно съдържание, и по-специално до аудио-визуално съдържание? 

Предвиждате ли други инициативи за защита на непълнолетните от опасно 

съдържание? Какви законодателни предложения смятате да представите и какъв 

е техният график, като се има предвид, че краят на парламентарният цикъл 

предполага известно прекъсване? Обучението на работната сила в областта на 
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цифровите технологии е един от крайъгълните камъни на успешната цифрова 

икономика. Според Вас, по какъв начин Европейският съюз може да помогне за 

преодоляване на съществуващия понастоящем недостиг на умения в областта на 

цифровите технологии? В контекста на Новата европейска програма за умения и 

на инициативи, като Коалицията за умения и работни места в областта на 

цифровите технологии, кои други инициативи, според Вас, ще допринесат за 

развитието на уменията в областта на цифровите технологии в Европейския 

съюз? 

Ще положа много усилия, като взема за отправна точка текущите обсъждания в 

Европейския парламент и в Съвета, за да направя така, че предложените реформи, по-

специално в областта на авторското право и правилата за аудио-визуалните услуги, да 

бъдат приети в най-скоро време и да отговарят на целите, които сме си поставили. 

Реформата на правилата в областта на авторското право, предложена от Комисията 

през септември 2016 г., е от основно значение за адаптирането на съществуващите 

правила към цифровите технологии и новите форми на достъп до съдържание. Смятам 

за изключително важно да се поддържа все така високо нивото на амбиция по 

отношение на всички обхванати теми, а именно: избора на онлайн съдържание и 

достъпа до такова; модернизацията на правилата в областта на научните изследвания, 

образованието и приобщаването на хората с увреждания; по-справедливите правила с 

оглед на по-добро функциониране на пазара на авторското право. Инициативите 

относно преносимостта на услугите за онлайн съдържание и трансграничния 

достъп до радио- и телевизионни програми по-конкретно ще позволят да се улесни 

достъпът до културно съдържание, и особено до аудио-визуално съдържание. 

Предложението за преразглеждане на Директивата за аудио-визуалните медийни 

услуги се разглежда понастоящем в Европейския парламент и Съвета. Надявам се да 

постигна бързото приемане на балансиран текст, обхващащ по съгласуван начин новите 

участници, който да дава възможност за ефективна защита на зрителите и ползвателите 

на аудио-визуално съдържание и да засилва конкурентоспособността на европейския 

аудио-визуален сектор. Предложението на Комисията има за цел по-специално да 

улесни достъпа до аудио-визуално съдържание посредством въвеждането при услугите 

за видео по заявка на по-строги задължения по отношение на популяризирането на 

европейските произведения. 

* 

Непълнолетните лица, които все повече гледат аудио-визуално съдържание с помощта 

на услуги за видео по заявка, трябва да бъдат защитени по същия начин, както при 

телевизионните предавания. Поради това ще подкрепя мерките за защита на 

непълнолетни лица, предложени в рамките на преразглеждането на Директивата за 

аудио-визуалните медийни услуги.  

Ще продължа работата си в рамките на поетия от мен ангажимент за „Центрове за по-

безопасен интернет“, за да направя интернет по-безопасен за нашите деца. Смятам да 

разширя сътрудничеството ни с „Алианса за по-добра защита на малолетните и 

непълнолетните лица в интернет“, с цел подобряване със средствата на 

саморегулирането на онлайн средата за децата както по отношение на съдържанието, 

така и по отношение на опасното поведение (например кибертормоза). 
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* 

 Преходът към цифровите технологии, подобно на предишните прояви на технологичен 

напредък, води до огромни печалби в сферата на производителността. Той обаче има 

определено отражение върху обществото, и по-специално върху пазара на труда. Някои 

видове заетост ще изчезнат, други ще бъдат създадени, а повечето ще претърпят 

дълбоки изменения. Очевидно този преход трябва да се подпомогне от съпътстващи 

мерки, на първо място като се даде възможност на всички граждани да придобият 

умения в областта на цифровите технологии, които ще им позволят да се приспособят 

към вече започналите промени. 

В рамките на „Новата европейска програма за умения“ Комисията прикани държавите 

— членки на ЕС, да разработят национални стратегии за развитие на уменията в 

областта на цифровите технологии. Комисията също така стартира „Коалицията за 

умения и работни места в областта на цифровите технологии“. Ще работя заедно с 

Европейския парламент, за да се гарантира съгласуваността в прилагането на 

националните стратегии и на инициативите на равнището на ЕС. 

Напълно подкрепям пилотния проект „Digital Opportunity scheme for internships“, с 

който се цели да се осигури на дипломирани специалисти и на студенти възможността 

да придобият професионален опит в областта на цифровите технологии в друга 

държава членка. Този пилотен проект следва да разшири своя обхват, за да позволи на 

възможно най-голям брой дипломирани специалисти да придобият практически опит в 

областта на цифровите технологии. 

8. Актуални въпроси 

Необходимостта от гарантиране на независима и качествена журналистика 

понастоящем заема важно място в сред политическите приоритети. В същото 

време беше постигнат консенсус за необходимостта да се полагат повече усилия за 

предоставяне на гражданите на Съюза на информативно и безпристрастно 

отразяване на европейските въпроси. Според Вас, по какъв начин Съюзът може да 

подкрепя независимото и качествено журналистическо отразяване на 

европейските въпроси във всички видове медии, и особено в рамките на новите 

медии и новите технологии? Една от специфичните задачи, които са Ви били 

възложени, е насърчаването на устойчив бизнес модел за „Евронюз“. По какъв 

начин възнамерявате да подходите към тази задача? Каква ще бъде ролята на 

„Евронюз“ в цялостната мисия за осигуряване на независимо журналистическо 

отразяване на европейските въпроси? Кои са другите инициативи, които 

възнамеряване да насърчавате и подкрепяте? Вие сте натоварена и със задачата 

да помислите за начина, по който Съюзът може да допринесе за защитата на 

гражданите от „невярна информация“, по-специално от платформите в интернет. 

Как предвиждате да се гарантира нужното равновесие между ролята на 

платформите в интернет за осигуряване на достъпа на гражданите и 

потребителите до медии и съдържание с културен характер, от една страна, и 

необходимостта от разработване на солидна рамка за тяхното регламентиране, от 

друга? 

Отразяването на европейските въпроси най-често се осъществява от национална или 

регионална гледна точка. Последното проучване на Евробарометър показва, че само 

38 % от европейците се чувстват „добре информирани“ за европейските въпроси. 
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Смятам, че независимата и качествена журналистика, която отразява европейските 

въпроси, е от съществено значение за гражданите и за демократичното европейско 

публично пространство.  

Бюджетният орган подкрепи този подход чрез бюджетната линия за мултимедийни 

действия. С тези действия се цели да се засили отразяването на европейските въпроси в 

общоевропейска перспектива, т.е. извън националните перспективи, за да се даде 

възможност на гражданите да вземат участие в европейската политика.  

Въпреки че средствата за тази цел са скромни в сравнение с тези на държавите членки 

или на частния сектор, Комисията се опита да постигне максимален ефект чрез 

подкрепа на форматите, които гражданите ценят най-много, а именно: 

 телевизията: с подкрепата за общоевропейския канал „Евронюз“; 

 радиото: с финансирането за мрежата от радиостанции «Euranet plus“; 

 новите технологии: с подкрепата за производството на онлайн съдържание въз 

основа на журналистика на базата на данни. Бяха избрани две медийни групи. Това 

действие позволи за пръв път да се осъществи сътрудничество между германската 

телеграфна агенция DPA, френската AFP и италианската ANSA.  

* 

Аз отговарям за „разработването и насърчаването на устойчив бизнес модел за 

Евронюз, по-специално чрез продължаване на развитието на мисията му на обществена 

услуга, като съдействам за намирането на нови партньори и чрез по-ефективното 

използване на технологиите за цифрово предаване, при пълно зачитане на 

редакционната независимост на Евронюз“.  

Комисията подкрепя „Евронюз“ от стартирането му през 1993 г. През 2010 г. 

Комисията предостави на „Евронюз“ статута на изпълняващ задача от общ интерес за 

Съюза, тъй като „Евронюз“ е единственият канал, който отразява общоевропейските 

предизвикателства в перспектива, която излиза извън рамките на отделните европейски 

нации. Във връзка с това беше решено да се сключи споразумение за партньорство и за 

стабилна рамка за сътрудничество с оглед на финансирането му.  

Европейският парламент нееднократно е призовавал да се продължава и засилва 

подкрепата, предоставяна на „Евронюз“, за да се гарантират езиковото му 

многообразие и ролята му в създаването на европейско публично пространство, както и 

мястото му в рамките на културната дипломация на ЕС. Различните оценки, изготвени 

от 2009 г. насам, показват, че каналът е изпълнил задачите си. 

Наскоро „Евронюз“ възприе амбициозна стратегия с цел да адаптира своя модел на 

продуциране и разпространение към новите тенденции на пазара. Комисията следи 

отблизо изпълнението на този нов модел с цел да се убеди, че „Евронюз“ все така 

изпълнява историческата си мисия, и да оцени как действията на Комисията могат да 

станат по-ефективни. 

През февруари 2017 г. Комисията сключи с „Евронюз“ ново рамково споразумение за 

партньорство за срок от 4 години. Това споразумение ще ни позволи да финансираме 

програми по европейските въпроси, а също и да подкрепим многоезиковия режим на 

канала.    
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Комисията пое ангажимент да защитава езиковото многообразие на „Евронюз“. 

Успоредно с това, през следващите няколко години ще са необходими непрекъснати 

усилия с цел адаптиране към новите нагласи на аудиторията и към технологичния 

напредък. Вече две финансирани от ЕС езикови версии на „Евронюз“ — на арабски и 

на фарси — преминаха в цифров формат. Последният одит на изпълнението за 2016 г. 

показва големия потенциал на подобен преход. 

Що се отнася до споразумението с NBC, според информацията, с която разполагам, то 

също наскоро е било одобрено, след продължилите с месеци преговори между 

различните акционери на „Евронюз“. Както знаете, „Евронюз“ е частно дружество, 

поради което то разполага със свободата да взема самостоятелни стратегически 

решения. За сметка на това, в качеството си на основен партньор на канала, Комисията 

поиска определени гаранции от страна на „Евронюз“ и се ангажира да анализира 

възможните последици от споразумението между NBC и „Евронюз“ за партньорството.  

Комисията може да се оттегли от споразумението за партньорство, ако тези гаранции 

не са спазени. Поемам ангажимента по време на мандата си да следя отблизо за 

изпълнението на споразумението и конкретните условия за сътрудничеството с 

„Евронюз“ с цел да се гарантира добавената стойност от нашите действия.   

Бюджетът за мултимедийни действия беше значително намален (с около 20 %) в 

настоящата МФР (2014—2020 г.). Това развитие подлага на определен натиск 

перспективите за бъдещето. Въпреки това Комисията с подкрепата на Европейския 

парламент успя през последните години да запази бюджетната стабилност на 

дейностите на „Евронюз“, както и непрекъсваемостта в работата на мрежата от 

радиостанции „Euranet Plus“. 

В Решението за финансиране за 2017 г. се предвижда нова рамка за предоставяне на 

безвъзмездни средства за „Euranet Plus“, за да се даде възможност за продуциране на 

радиопрограми от страна на мрежата през следващите две години (от средата на 2017 г. 

до средата на 2019 г.). Поради бюджетни ограничения размерът на отпуснатите 

безвъзмездни средства ще бъде по-малък, отколкото при предишния договор, но целта 

за укрепване на рамката за сътрудничество между европейските национални и 

регионални радиостанции се запазва.  

* 

По отношение на „неверните новини“ подходът на Комисията поставя акцента върху 

ефикасни и доброволни мерки, както и върху мерки, свързани със саморегулирането, но 

също и върху целева регулаторна намеса.   

В допълнение към разпоредбите, предложени в рамките на преразглеждането на 

Директивата за аудио-визуалните медийни услуги с оглед засилване на борбата срещу 

изказвания, подстрекаващи към омраза, ще представя допълнителни мерки с цел да се 

насърчат още повече проактивните мерки от страна на онлайн платформите и 

социалните мрежи. Друго направление, в което ще бъдат насочени нашите действия, 

ще бъде укрепването, съвместно с върховния представител, на нашата стратегическа 

комуникация, за да се противодейства на кампаниите за дезинформация отвъд 

границите на Съюза. 
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На политическо равнище, нашият набор от инструменти за борба с неверните новини 

включва няколко елемента: 

 Проверка на съдържанието за наличие на „неверни новини“: Комисията отделя 

финансови ресурси за научни изследвания и иновации с цел разработване на 

инструменти, които помагат на операторите да идентифицират и проверяват 

разпространяваното в интернет съдържание, включително такова, което е 

незаконно или вредно. 

 Комисията също така е установила конструктивен диалог с основните оператори 

на мрежи за социални контакти с цел да се проследи напредъкът в 

разрешаването на ключови проблеми, като например „неверните новини“, чрез 

сътрудничество с медиите (например проверка на фактите) и/или инициативи за 

подобряване на медийната грамотност сред ползвателите.  

 Медийна грамотност: нашата работа включва дейна ангажираност с основните 

платформи за социални медии, включително „Twitter“, „Google“ и „Facebook“, и 

с експерти в областта на медийната грамотност в цяла Европа.  

 Диалог с държавите членки: целта е да се създаде експертна група в областта на 

социалните мрежи в държавите членки, за да се определят добрите практики и 

да се обсъдят възможните решения, да се споделят резултатите от научните 

изследвания и да се подпомогне намирането на хармонизирани подходи. 

 

 


