
 

 

P7_TA(2013)0536 

Доклад за оценка във връзка с ОЕРЕС  

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно становището 

относно доклада за оценка във връзка с Органа на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Службата (2013/2053(INI)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 23 април 2013 г. 

относно доклада за оценка във връзка с Органа на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Службата (SWD(2013)0152), 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 19 май 2010 г. озаглавено 

„Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ (COM(2010)0245), 

— като взе предвид член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

— като взе предвид резолюцията си от 5 май 2010 г. относно „Нова програма за 

цифровите технологии за Европа: 2015.eu“1, 

— като взе предвид рамката за електронните съобщения, 

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба2, 

— като взе предвид член 119, параграф 1 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

и становището на комисията по бюджети (A7-0378/2013), 

А. като има предвид, че Органът на европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения (ОЕРЕС) беше създаден, за да допринася за оформянето 

на технически и политически насоки за изграждане на вътрешния пазар, с двойната 

цел за предоставяне на регулаторите на възможно най-голяма независимост и за по-

голяма последователност на прилагането на регулаторната рамка в целия ЕС; 

Б. като има предвид, че в доклада за оценка се оценява и признава значението на 

ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС, особено що се отнася до процедурите по 

член 7/7a, както и в областта на неутралността на мрежата и международния 

роуминг; 

В. като има предвид, че е изминал едва кратък период от време от създаването на 

ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС; 

Г. като има предвид, че изграждането на вътрешния пазар е непрекъснат процес, в 
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най-добра услуга на който е подобряването на регулирането на отделните 

национални пазари, и като има предвид, че най-солидният и устойчив начин да се 

постигне това (като се гарантира, че регулаторните решения се разглеждат като 

легитимни в рамките на националните пазари) е чрез подхода „отдолу-нагоре“, 

понастоящем представляван от ОЕРЕС; 

Д. като има предвид, че ОЕРЕС може да бъде ефективен, единствено ако е 

гарантирана независимостта му от държавите членки и от институциите на ЕС; 

Е. като има предвид, че националните съображения могат да усложнят определянето 

на общи позиции, като направят постигането на споразумение по-трудно; 

Ж. като има предвид, че ОЕРЕС играе основна роля за все по-последователното 

прилагане на регулаторната рамка на ЕС във всички държави членки, което е 

изключително важно за успешното развитие на вътрешен пазар за електронни 

съобщителни мрежи и услуги; 

З. като има предвид, че неотдавнашните инициативи, предприети на национално 

равнище, по-специално по отношение на процесите на преглед на разходите, могат 

да се отразят на прилагането на принципа на независимост; 

И. като има предвид, че националните регулаторни органи (НРО) не са еднородни, 

предвид това, че понякога те имат много различни правомощия в собствените си 

държави – някои от тях се занимават само с регулирането на пазара, докато други 

разглеждат и аспекти като регулирането на пазара, сигурността на мрежата, 

неприкосновеността на личния живот, регистъра на домейни, услугите в областта 

на радиочестотния спектър и потребителските услуги;  

Й. като има предвид, че е възможно понастоящем Службата на ОЕРЕС да не се 

използва оптимално; 

К. като има предвид, че някои от установените в други държави агенции на Съюза 

също имат сателитен офис в Брюксел; 

Л. като има предвид, че повечето от заседанията на експертните работни групи бяха 

проведени в Брюксел или организирани от НРО, и като има предвид, че следва да се 

развият видеоконферентни връзки; 

М. като има предвид, че ползата за потребителя е една от основните цели на 

вътрешния пазар на електронни съобщения; 

Н. като има предвид, че решенията, взети от ОЕРЕС на европейско равнище, следва да 

създават европейска добавена стойност; 

1. Счита, че докладът за оценката е цялостен, уместен и балансиран; 

2. Счита, че необходимите сътрудничество, координация и неформални аспекти на 

регулирането се нуждаят от време, за да разгърнат напълно своето действие; 

3. Счита, че все още има поле за подобрение в работата на ОЕРЕС и Службата на 

ОЕРЕС, като същевременно признава наличието на ограничени ресурси; 

подчертава обаче, че използването на новата процедура, предвидена в член 7/7а от 



 

 

Директива 2009/140/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните 

съобщителни мрежи и услуги, беше приложена успешно, като обосновава 

двустепенната структура; 

4. Подчертава, че ОЕРЕС е най-малката агенция на ЕС, с принос от бюджета на ЕС от 

едва 3 768 696 EUR и 16 одобрени длъжности съгласно бюджета на ЕС за 2013 г., 

чиято основна дейност е предоставяне на административна подкрепа на 

структурата на ОЕРЕС, състояща се от националните регулаторни органи; 

5. Припомня становището на комисията по бюджети от 29 май 2008 г. относно 

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

Европейския орган за пазара на електронни съобщения (COM(2007)0699 — C6-

0428/2007 — 2007/0249(COD)), с което се отхвърля създаването на нова агенция; 

6. Счита, че НРО играят важна роля в рамките на регулаторната система, тъй като на 

националните пазари са налице неизменни различия, свързани с мрежовата 

топология, и те се различават също по отношение на моделите на потребителско 

търсене, демография т.н.; подчертава, че за да се осигури конструктивно 

сътрудничество в рамките на ЕС и съответно единният пазар да функционира 

правилно, е от основно значение съществуването на регулатори, които да са 

независими, специализирани по отрасли и да разполагат с подходящи ресурси; 

7. Счита, че ОЕРЕС играе решаваща роля в регулаторната система като структурата, 

натоварена със задачата да приведе в съответствие националните фактически и 

регулаторни различия, с цел изграждане на вътрешния пазар на електронни 

съобщения; 

8. Препоръчва ролята на ОЕРЕС, по-специално по отношение на НРО, да се определи 

по-добре и да се засили чрез разширяване на неговите отговорности, за да се улесни 

изготвянето на общи позиции с оглед подобряването на подхода на вътрешния 

пазар, включително чрез оценка на ефективността на настоящото сътрудничество с 

НРО и Комисията съгласно процедурите по членове 7 и 7а; 

9. Счита, че по-доброто хармонизиране на задачите, извършвани от НРО в държавите 

членки, което да им предоставя компетентност за съответните аспекти, които са 

пряко свързани със сигурността и устойчивостта на вътрешния пазар на електронни 

съобщения, може да допринесе за по-доброто функциониране на ОЕРЕС и за по-

голямата предвидимост за участниците на пазара; 

10. Призовава държавите членки и Комисията да гарантират, че независимостта на 

НРО на национално и европейско равнище се засилва, а не отслабва, тъй като това е 

единственият начин да се гарантира цялостната независимост на ОЕРЕС; 

11. Счита, че ролите и структурата на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС следва да бъдат 

адаптирани в съответствие с равнището на изграждане на вътрешния пазар на 

електронни съобщения; 

12. Призовава Комисията да гарантира независимостта на ОЕРЕС от институциите на 

ЕС в бъдещи предложения, свързани със сферата на действие и мисията на ОЕРЕС; 

13. Счита, че ОЕРЕС следва да действа в интерес на европейските граждани и че 



 

 

механизмите за отчетност на Европейския парламент, като единствената 

институция на ЕС, пряко избрана да представлява интересите на европейските 

граждани, следва да бъдат засилени; 

14. Препоръчва ОЕРЕС да засили своята вътрешна отчетност, като ясно определи 

целите си в своята годишна работна програма и представи в годишния си доклад 

своите постижения и напредък въз основа на тези цели;  

15. Счита, че е от изключителна важност за последователността и съгласуваността на 

работата на ОЕРЕС да се определят по-добре приоритетите в неговите задачи и да 

се насърчи комуникацията с всички заинтересовани страни в етапа на разработване 

на неговата годишна работна програма; 

16. Счита, че ОЕРЕС следва да има по-голяма свобода за вземане на стратегически 

решения, което означава, наред с другото, че ОЕРЕС следва да изготвя свои 

собствени анализи и проучвания, които да му дават възможност да взема такива 

решения, така че решенията да се вземат по-скоро отгоре надолу и да бъдат 

независими; 

17. Подчертава, че консултативната роля на ОЕРЕС преди изготвянето на 

законодателните предложения, засягащи сектора на електронните комуникации, 

следва да бъде систематизирана; 

18. Счита, че външната комуникация на ОЕРЕС следва да се изясни и подобри, с цел да 

се насърчи участието на заинтересованите страни на всички равнища на 

разработване на политиката; 

19. Препоръчва да се официализира ролята на Групата на независимите регулатори 

(ГНР) в Брюксел, като същевременно се гарантира, че тя не припокрива задачите, 

възложени на Службата на ОЕРЕС; 

20. Препоръчва по-широка употреба на дистанционната работа, видеоконферентните 

връзки и други техники за работа от разстояние, станали възможни благодарение на 

електронните комуникации, с цел да се пестят разходи и да се намали въглеродният 

отпечатък; 

21. Препоръчва на Комисията и държавите членки да осигурят подходящо 

финансиране за ОЕРЕС и НРО; 

22. Счита, че местоположението на Службата на ОЕРЕС не е пречка за проследяването 

на ежедневната работа на институциите на ЕС в областта на електронните 

съобщения, която е предмет на специален интерес за ОЕРЕС, както и че то не 

затруднява ефективното използване на Службата на ОЕРЕС, при условие че се 

засили използването на стратегиите за електронни комуникации; 

23. Счита, че мисията на Службата на ОЕРЕС следва да бъде преразгледана, засилена и 

по-точно определена, като се обърне специално внимание на резултатите от одита 

на ОЕРЕС в тази връзка; 

24. Препоръчва да бъдат направени необходимите промени и да се вземат предвид 

необходимите ресурси, за да се позволи на Службата на ОЕРЕС да подкрепя 



 

 

съществената работата на ОЕРЕС по-ефективно и ефикасно, а не просто да 

предоставя административна подкрепа; 

25. Счита, че всяко обсъждане на местоположението на Службата на ОЕРЕС следва да 

се извършва с оглед укрепването на независимостта спрямо институциите на ЕС и 

държавите членки и при надлежно зачитане на принципа на справедливото 

географско разпределение на седалищата на институциите, агенциите и другите 

органи на ЕС; 

26. Счита, че е необходимо по-голямо консолидиране, за да се даде възможност на 

операторите да използват ефекта от мащаба по-пълноценно и че ОЕРЕС следва да 

играе важна роля в този процес; 

27. Счита, че е необходима ясна и стабилна законодателна рамка за по-добър вътрешен 

пазар, което ще доведе до увеличаване на конкуренцията и подобряване на 

услугите за потребителите; 

28. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 


