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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и 

сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и 

технологиите от пето поколение (5G) 

(2016/2305(INI)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено 

„Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към 

европейско общество на гигабитов интернет“ (COM(2016)0587) и придружаващия 

го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0300), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено 

„5G за Европа: план за действие“ (COM(2016)0588) и придружаващия го работен 

документ на службите на Комисията (SWD(2016)0306), 

– като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за 

директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски 

кодекс за електронни съобщения (COM(2016)0590), 

– като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за 

регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти 

(ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на 

свързаността с интернет в местните общности (COM(2016)0589), 

– като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за 

регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на 

европейските регулатори в областта на електронните съобщения 

(COM(2016)0591), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено 

„Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192) и 

придружаващия го работен документ на службите на Комисията 

(SWD(2015)0100), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Към 

просперираща икономика, основана на данни“ (COM(2014)0442), 

– като взе предвид Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 

от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в 

областта на радиочестотния спектър1, 

– като взе предвид приложението към съобщението на Комисията от 2 октомври 

2013 г., озаглавено „Пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): 

резултати и следващи стъпки“ (COM(2013)0685), 

                                                 
1 ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=EN&type_doc=COMfinal&an_doc=2015&nu_doc=0192
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– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено 

„Приоритети за стандартизацията в областта на ИКТ за цифровия единен пазар“ 

(COM(2016)0176), 

– като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно „Към Акт за 

цифровия единен пазар“1, 

– като взе предвид предложението на Комисията от 2 февруари 2016 г. за Решение 

на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотната лента 

470—790 MHz в Съюза (COM(2016)0043),  

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2016 г. (EUCO 

26/16), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 септември 2013 г., озаглавено 

„Отваряне на образованието: иновативно преподаване и учене за всички чрез нови 

технологии и образователни ресурси със свободен достъп“ (COM(2013)0654), 

– като взе предвид Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

26 юни 2013 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, 

свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически 

агенти (електромагнитни полета) (Двадесета специална директива по смисъла на 

член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на Директива 

2004/40/ЕО2, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 

енергетика и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите, комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално 

развитие и комисията по култура и образование (A8-0000/2017), 

A. като има предвид, че 5G ще бъде двигател за иновациите, който ще доведе до 

революционни промени в различните отрасли и до нови употреби, както и до 

висококачествени услуги и продукти, източници на приходи и стопански модели, 

до развитие на конкурентоспособността на промишлените отрасли и 

удовлетворение на потребителите;  

Б. като има предвид, че архитектурата на 5G мобилните мрежи ще бъде съществено 

различна от тази на предходните поколения, с цел да се посрещнат очакваните 

стопански изисквания и изискванията за работните характеристики за мрежи с 

много висок капацитет (МВК), особено по отношение на закъснението и 

надеждността; 

В. като има предвид, че в бъдеще европейското общество и европейската икономика 

силно ще разчитат на 5G инфраструктурата, чието въздействие далеч ще 

надхвърли съществуващите безжични мрежи за достъп, с цел да се предоставят 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2016)0009. 
2 ОВ L 179, 29.6.2013 г., стр. 1. 
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висококачествени и по-бързи комуникационни услуги навсякъде и по всяко 

време; 

Г. като има предвид, че разгръщането на 5G мрежи ще се извършва основно чрез 

търговски инвестиции и ще бъде отворено към благоприятната регулаторна среда; 

като има предвид, че рационализирането на административните условия, 

например за разгръщането на малки клетки за стриктно и своевременно 

хармонизирано  използване на радиочестотния спектър и за развитие на мрежа с 

много висок капацитет, както понастоящем се предлага в Европейския кодекс за 

електронните съобщения, е от решаващо значение;  

Д. като има предвид, че въвеждането на 5G и обществото в ерата на гигабитовия 

интернет изискват изричен график, сътрудничество с всички заинтересовани 

страни и достатъчни инвестиции, за да бъдат изпълнени всички условия в рамките 

на необходимия срок;  

I. Визия за 5G — искания за смяна на поколенията 

1. приветства предложението на Комисията да изготви план за действие за 5G, 

насочен към превръщането на ЕС в световен лидер в разгръщането на 

стандартизирани 5G мрежи от 2020 г. до 2025 г.; 

2. приветства целите на обществото в ерата на гигабитовия интернет за постигането 

на скорости от 100 Mbps за всички европейски потребители и, в дългосрочен 

план, между 1 Gbps и 100 Gbps за основните социално-икономически фактори, 

като например предприятията, използващи активно цифрови технологии, 

големите транспортни възли, финансовите институции и училищата;  

3. посочва, че 5G системите ще трябва да е в състояние да функционират при много 

широк честотен обхват: от по-малко от 1 GHz до 100 GHz и с максимален 

потенциал от до 300 GHz; отбелязва, че честотите от 3—6GHz и над 10 GHz 

следва да доставят екстремна скорост на пренос на данни и екстремен капацитет в 

гъсто населените райони; 

4. подчертава, че една съгласувана стратегия за радиочестотния спектър, 

включително национални пътни карти, е необходима за посрещане на 

предизвикателствата, свързани с 5G, като се действа върху комуникацията между 

хората, комуникацията между машини (M2M) и комуникацията при Интернет на 

нещата“ (ИН) на различни равнища: скорост на връзката, мобилност, закъснение, 

работен цикъл, надеждност и др.; 

5. изтъква, че изграждането на безжичните 5G мрежи изисква гъвкаво и ефикасно 

използване на всички налични несъседни части от радиочестотния спектър, 

включително радиочестотната лента 700 MHz, за много различни сценарии за 

разгръщане на мрежите, с ясен акцент върху хармонизирането на наличните 

радиочестотни ленти на регионална основа;  

6. отбелязва, че участниците в сектора следва да се ползват от равнопоставени 

условия и от гъвкавост при разработването на техните собствени мрежи, като 

избират собствен модел за инвестиции и най-подходящите технологии, 
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включително оптични линии до домашни абонати (FTTH), безжичен интернет 

(Wi-Fi) , G.fast, 2G, кабел, сателит или други бързоразвиващи се технологии, 

които да помогнат за свързването на всички европейци в мрежите с много висок 

капацитет; 

II. Ползване на предимствата на обществото в ерата на гигабитовия интернет   

7. счита, че 5G е повече от еволюция на мобилните широколентови услуги и че ще 

бъде ключов фактор, способстващ за развитието на бъдещия цифров свят, в 

качеството си на следващо поколение повсеместни свръхвисокоскоростни 

широколентови инфраструктури, които ще подкрепят превръщането на процесите 

във всички икономически сектори (общественото здравеопазване, енергетиката, 

комуналните услуги, производството, транспорта, автомобилостроенето, 

виртуалната реалност (VR), игрите онлайн и др.) и ще предоставят гъвкави, 

пластични и силно персонализирани услуги, които ще подобрят живота на всеки 

гражданин; 

8. отбелязва, че 5G следва да играе дейна роля за преодоляването на цифровото 

разделение и подобряването на разпространението на интернет, особено в 

селските и отдалечените райони; 

9. приветства инициативата WiFi4EU за популяризиране на безплатния интернет в 

местните общности чрез финансирана от ЕС схема; отбелязва нарастването на 

скоростта на достъп, както и че поради нарастването на ползването чрез 

множество безжични устройства, местните безжични мрежи (WLAN) ще трябва 

да отговорят на заявките за връзка от край до край;  

10. подчертава, че развитието на 5G технологии е крайъгълен камък за превръщането 

на инфраструктурата на ИКТ мрежата в интелигентна глобална свързаност: 

интелигентни автомобили, интелигентни енергийни мрежи, интелигентни 

градове, интелигентни заводи, така и др.; изразява убеждението си, че наличието 

на свръхвисокоскоростни широколентови мрежи и на интелигентни и ефективни 

мрежови характеристики, които позволяват да се постигне почти мигновена 

свързаност между хора, между хора и машини и между свързани машини, ще 

доведе до предефиниране на свързаността на крайните потребители, която ще 

стане възможна чрез мрежовите парадигми за радиочестотен достъп като 

решетъчни мрежи, динамичното разделяне на мрежата и технологиите за 

софтуеризация; 

11. счита, че технологиите от пето поколение ще дадат възможност за нови 

висококачествени услуги, ще свържат нови промишлени сектори и в крайна 

сметка ще подобрят качеството на услугата, която получават все по-

усъвършенстваните и взискателни ползватели на цифрови технологии; 

12. счита, че развитието и усъвършенстването на цифровите умения следва да се 

осъществява чрез съществени инвестиции в образованието с две основни цели: 

обучение на висококвалифицирана работна сила, способна да запази и създаде 

технологични работни места, както и слагане на край на цифровата неграмотност 

— причина за цифрово разделение и изключване; 
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III. Подход на политиката 

13. приветства инициативата на Комисията за укрепване на инвестиционния план за 

Европа в рамките на инструментите за финансиране (ЕФСИ, МСЕ), 

предназначени за финансиране на стратегически цели за гигабитова свързаност до 

2025 г.; 

14. призовава Комисията да осигурява, поддържа и разработва финансиране за плана 

за действие за 5G на подходящо ниво в перспективата на следващата 

Многогодишна финансова рамка за периода 2020—2027 г.;  

15. счита, че най-добрият път към обществото на гигабитов интернет се крие в 

подход, включващ различни технологии, който бива подкрепян от широк спектър 

от инвестиционни модели, като например публични-частни или съвместни 

инвестиции; отбелязва, че съвместното инвестиране в мрежи с много голям 

капацитет също може да допринася за обединяването на ресурси, за улесняване на 

появата на различни гъвкави рамки и за намаляване на разходите за внедряване на 

мрежите; 

16. подчертава, че търговските инвестиции следва да бъдат подкрепяни от среда на 

политиките и от регулаторна среда, съобразени с предсказуемостта и правната 

сигурност на възвръщаемост на инвестициите, и че те не следва да бъдат забавяни 

чрез прекалено амбициозни публични схеми, които могат да попречат на 

разгръщането на 5G мрежите;  

17. призовава държавите членки да осъществяват в пълна степен плана за действие за 

5G посредством последователни и навременни действия в регионите и градовете, 

които да насърчават и стимулират иновациите в различните сектори и да 

улесняват съществуването на икономическа рамка за сътрудничество между 

всички отрасли; 

18. призовава Комисията да играе водеща роля в насърчаването на междусекторна и 

междуезикова 5G оперативна съвместимост и в поддържането на съобразени с 

неприкосновеността на личния живот, надеждни и сигурни услуги, както и да 

разглежда националните икономически и географски дадености като неразделна 

част от една обща стратегия; 

19. отбелязва, че всеки сектор трябва да изработи своя собствена пътна карта за 

стандартизация, основана на водени от промишлеността процеси, в съчетание със 

силно желание за постигане на общи стандарти, които биха могли да се превърнат 

в световни стандарти; 

20. подкрепя разработването на интегрирани решения и тестове, последвани от 

междуотраслови широкомащабни пилотни инициативи в отговор на търсенето на 

услуги на обществото на гигабитов интернет; 

21. подчертава необходимостта от хармонизиране на европейския подход за 

електромагнитните полета (EMF), в съответствие с официално признатите от СЗО 

насоки на Международната комисия за защита срещу нейонизиращите лъчения 

(ICNIRP); 
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22. подчертава, че развитието на общество на гигабитов интернет изисква по-малко 

на брой и по-опростени правила, които следва да бъдат ориентирани към 

бъдещето, благоприятстващи инвестициите и иновациите и основани на оценка на 

пазарната конкуренция; подчертава, че конкуренцията, основана на 

инфраструктура, предлага възможности за по-малко регулиране и дава 

възможност за справедлива дългосрочна възвръщаемост на инвестициите; 

23. изтъква, че националните планове за широколентов достъп трябва да бъдат 

преразгледани внимателно, да бъдат насочени към всички области на 5G, да 

поддържат мултитехнологичен подхода, да подпомагат регулаторната гъвкавост и 

да допринасят за максимално увеличаване на степента и обхвата на иновациите;  

24. призовава Комисията да направи оценка на националните планове за 

широколентов достъп, за да установи пропуските и да формулират препоръки за 

по-нататъшни действия; 

25. приветства инициативата на Комисията за създаване на Платформата за участие 

по въпросите на широколентовия достъп с цел осигуряване на ангажимент на 

високо равнище на публични и частни субекти, както и на местни и регионални 

органи;  

26. припомня, че МСП ще извличат огромни ползи от достъп до 5G решения; 

призовава Комисията да представи подробно своите планове за действие за 

улесняване достъпа на МСП до Платформата за участие по въпросите на 

широколентовия достъп до 5G мрежи; 

27. подкрепя предложения от Комисията план  за хармонизиране на радиочестотния 

спектър и за създаване на големи срокове на валидност на лицензиите от най-

малко 25 години, което допринася за повишаване на стабилността и сигурността 

на инвестициите; отбелязва, че решенията по тези въпроси следва да се правят по 

едно и също време във всички държави членки, така че да бъдат приемани 

задължителни указания относно някои условия на процедурите за предоставяне; 

28. призовава ЕС да координира усилията в рамките на Международния съюз по 

далекосъобщения (ITU), за да се гарантира последователна политика на ЕС; 

подчертава, че нуждите от европейско хармонизиране на радиочестотния спектър 

за 5G след 2020 г., следва да бъдат финализирани преди Световната конференция 

по радиосъобщения през 2019 г. (WRC-19); 

29. препоръчва Комисията да установи годишен преглед на напредъка и изготвя 

препоръки относно плана за действие  за 5G и да информира Парламента за 

резултатите; 

° 

° ° 

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията и на държавите членки. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Концепцията за разработване на общество на гигабитов интернет води своето начало от 

възможностите, предоставяни от  разгръщането на 5G решения. 5G открива нов етап в 

света на цифровите технологии със създаването на нови висококачествени мрежи: 

Мрежите с много голям капацитет. Чрез предоставяне на нови възможности за 

свързаност инфраструктурата се превръща в осъществяващ фактор. 

  

Съществуват обаче определени условия за разработването на 5G инфраструктурата. 

Благоприятната регулаторна среда следва да създава правна сигурност, прозрачност, 

равенство и опростяване на правилата, които са от ключово значение за настоящите и 

бъдещите електронни съобщения. Основаната на инфраструктурата конкуренция следва 

да включва всички възможни партньори, конкуриращи се за инвестиции в рамките на 

гъвкави и  ефикасни по отношение на бизнеса модели за съвместни инвестиции. 

Разпределянето на радиочестотния спектър следва да бъдат хармонизирано с цел 

гарантиране на последователност на процеса на вземане на решения и на намирането на 

решения. Освен това следва да бъдат полагани съгласувани в целия ЕС усилия за 

управление на достъпността на честотите от 700 MHz и на честотите в диапазона от 1 

GHz до 100 GHz в дългосрочен план. Следва да е налице готовност за работа по 

стандартизацията и оперативната съвместимост в рамките на общата рамка за всички 

държави — членки на ЕС. На последно място, множество промишлени отрасли следва 

да бъдат готови да разработят свои собствени пътни карти, за да се приспособят към 

техническите изисквания, необходими за 5G свързаността и комуникациите. Пълният 

потенциал на 5G технологиите може да бъде реализиран само ако се развива в тесни 

партньорства с „вертикални“ отрасли. Наложително е  да се научат да работим по-

систематично в различните промишлени процеси. 

 

Съществуват някои основни фактори за развитието на 5G, като например разбирането на 

естеството на икономическите предимства и индивидуални ползи, които могат да бъдат 

извличани от разгръщането на 5G. Тези ползи включват развитието на Интернет на 

нещата (ИН) , автономни автомобили, ръст на електронното здравеопазване и 

телемедицината (което от своя страна ще допринесе за реална промяна на парадигмата в 

областта на здравеопазването), изцяло нови учебни и образователни възможности 

благодарение на използването на инструменти на виртуалната в областта на 

образованието, нови развлекателни модели, евентуални постижения на интелигентните 

градове и нови цифрови възможности за селскостопанска дейност. Разгръщането на 5G 

мрежите ще проправи пътя за нови продукти и услуги и всички те ще бъдат по-лесни за 

използване и съобразени с потребностите на хората, което ще води до повишаване на 

удовлетворението на потребителите. Растежът е двигател на търсенето. Това търсене ще 

направи инвестициите в 5G по-рентабилни в дългосрочен план и ще гарантира 

правилното равнище на възвръщаемост на инвестицията. 

 

Ясно е, че въпреки че възможностите за нова инфраструктура, приобщаващият характер 

на тази инфраструктура и търсенето на 5G инфраструктура ще се променят обществените 

нагласи, те също ще изискват нови умения. Следва да бъде отчитано и образователното 

измерение на разгръщането на 5G. 

. 

В лицето на 5G Европа има чудесна възможност да открие наново индустриалния пейзаж 

на електронните съобщителни услуги. Сега сме на кръстопът на вълнуващи промени. 
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Очаквам, че промишлеността на ЕС като цяло ще определи първоначалния стимул за 

амбициозни промени в технологията 5G и за пътна карта за нейното разгръщане. 

 

Комисията е предложила добре структурирана програма, график и конкретни мерки. 

Очаква се в близко време да бъден одобрен Европейският кодекс за електронните 

съобщения. Обаче е от решаващо значение всички заинтересовани страни да си 

сътрудничат в рамките на процеса. Държавите членки трябва да имат готовност да 

участват в ясни, общи и хармонизирани процеси на вземане на решения. Без 

своевременно приемане на новите национални планове за широколентов достъп не 

съществува възможност за стартиране на инвестиции и за разработване на технологии и 

решения, по-специално използването на оптични кабели в 5G. Ако ЕС не успее да 

упражни активен и последователен натиск по време на дебатите в рамките на WRC, ще 

бъде трудно да бъдат вземани задоволителни решения относно достъпността на гига 

честотите. Без сътрудничество между Комисията, държавите членки, представителите на 

бизнеса и ОЕРЕС ще пропуснем възможността за хармонизиране на процеса на 

разпределение на радиочестотния спектър. Без сътрудничество между институциите на 

ЕС, правителствата на държавите членки и на местните и регионални власти не 

съществува възможност за инвестиране в приобщаващата инфраструктура с пълен 

достъп до 5G мрежите с много голям капацитет за всички, включително за живеещите в 

отдалечени и селски райони. Без надлежното участие на обществеността и без 

национално финансиране и финансиране от ЕС за плана за действие 5G отсега нататък и 

за периода след 2020 г. с новата МФР ще бъде трудно  постигането на горепосочените 

цели. 

 

От съществено значение е всички условия, изисквани за цялостното разгръщане на 5G 

до 2025 г., да бъдат съответно анализирани и изложени. 

Важно е също така усилията на всички заинтересовани страни да бъдат съгласувани с 

цел постигане на целите на 5G. Ясно е, че ако всички мерки и дейности на плана за 

действие за 5G се изпълняват успешно, предимствата за европейската икономика и 

всички европейски граждани ще бъдат многобройни. 

 

 

 


