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На 19 май 2010 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - 
Програма в областта на цифровите технологии за Европа 
(„Digital Agenda for Еurope“)“ 
COM (2010) 245 окончателен. 

 

Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 16 ноември 2010 г. 
 
На 467-ата си пленарна сесия, проведена на 8 и 9 декември 2010 г. (заседание от 
8 декември 2010 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото 
становище с 83 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Заключения 
 
1.1 Комитетът приветства съобщението на Комисията относно „Програма в областта на 

цифровите технологии за Европа“. Комитетът споделя безпокойството на Комисията 
във връзка с щетите, които финансовата криза нанесе на европейския икономически и 
социален напредък. Комитетът е съгласен, че големият потенциал на информационните 
и комуникационните технологии (ИКТ) може да бъде използван за мобилизиране на 
цифровата икономика, като по този начин сe осигурява жизненоважен стимул за растеж 
и се повишава жизненото равнище на европейците. Освен това Комитетът е съгласен с 
Комисията, че различните политически инициативи, които обхващат ИКТ и 
Програмата в областта на цифровите технологии, трябва да бъдат обединени и да се 
управляват в рамките на един съгласуван план за действие. 

 
1.2 Въпреки че някои части от съобщението са добре написани и в тях са очертани ясно 

политическите инициативи, които следва да се предприемат, в други части, като 
например в раздела относно ползите от ИКТ за обществото в ЕС и раздела относно 
международните аспекти на Програмата, планът за действие е представен неясно. 
Комитетът очаква, че всички елементи от Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа ще бъдат изготвени правилно и своевременно и че ще бъдат 
проведени пълни консултации относно подробно разработените инициативи, в които 
той ще вземе надлежно участие. 
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1.3 Комитетът отбелязва посочените от Комисията проблеми, които спъват развитието на 
динамична цифрова икономика в Европа, по-специално проблемите, свързани с 
търговското, културното и правното фрагментиране на съюз, в който влизат 
27 държави, и постоянният недостиг на инвестиции в мрежите, образованието в 
областта на ИКТ, научноизследователската и иновационната дейност. 

 
1.4 Тези проблеми обаче отдавна са сред основните тревоги на ЕС и въпреки 

дългогодишното насочване на политическото внимание и плановете за действие 
напредъкът не отговаря на очакванията. Понастоящем, през 2010 г., е недопустимо, че 
30% от домакинствата в ЕС все още нямат достъп до Интернет1 и че в разгара на 
икономическата криза Европа не може да разчита в достатъчна степен на растеж в 
цифровата икономика, който да допринесе за нашето бързо възстановяване. 

 
1.5 Въпреки че Европа е един от регионите в света, обхванат в най-голяма степен от 

мрежови технологии, сложността и недостатъчната достъпност и използваемост на 
множество продукти и услуги, базирани на ИКТ, представлява голямо препятствие 
пред включването на много хора, особено на по-възрастните и на тези с физически 
увреждания. Европа трябва да насочи вниманието си към това как може да се подобри 
дизайнът на ИКТ продукти и услуги, за да отговаря на нуждите на застаряващото 
общество и на лицата с увреждания, като се имат предвид и целите на конвенцията на 
ООН по този въпрос. 

 
1.6 Комитетът е обезкуражен от факта, че продължава да призовава – засега безрезултатно 

– за включване на връзката с Интернет в задължението за предоставяне на универсални 
услуги. Ако ЕС има сериозни намерения по отношение на Програмата в областта на 
цифровите технологии и принципа на електронното включване, трябва бързо да се 
предприемат действия по този въпрос. Комитетът признава, че тази мярка е свързана с 
финансови предизвикателства и ние препоръчваме на доставчиците на инфраструктура 
да се предостави финансиране от ЕС въз основа на прозрачни, обективни и 
пропорционални критерии. 

 
1.7 С всеки изминал ден ЕС става все по-неконкурентоспособен в сравнение със САЩ, 

Япония и Южна Корея по отношение на изграждането на съвременна инфраструктура 
за ИКТ, разходите за НИРД в областта на ИКТ и участието на гражданите в цифровата 
икономика. Този спад на конкурентоспособността на световния пазар трябва да бъде 
преодолян посредством ефективно приложени агресивни политически инициативи. 

 

                                                      
1 

 Съобщение за пресата на Евростат STAT/09/176. 
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1.8 Комитетът счита, че недостатъчният напредък към постигането на европейските цели 
по отношение на ИКТ и цифровата икономика се дължи най-вече на неправилното 
прилагане на политическите инициативи на европейско и национално равнище: 
знаехме какво трябва да се направи, но не го направихме. Комитетът призовава 
държавите-членки спешно да приложат директивите и препоръките относно 
Програмата в областта на цифровите технологии. 

 
1.9 Комитетът счита, че пазарът сам по себе си не може да се регулира правилно в полза на 

общественото благо. Следователно е необходима балансирана регулаторна рамка, за да 
се утвърждават интересите на по-голям брой граждани, каквато е и целта на стратегия 
„Европа 2020“. 

 
1.10 Съобщението е навременен израз на крайно необходимия лидерски и управленски 

подход за осъществяването на Програмата в областта на цифровите технологии за 
Европа като част от стратегията „Европа 2020“2. Комитетът поздравява Комисията за 
включените в съобщението разпоредби относно ръководството и управлението, 
насочени към осигуряване на правилно и навременно прилагане на тази изключително 
важна програма. Въпреки това в настоящия момент Комисията трябва да изготви 
подобен документ за прилагането на стратегията относно Програмата в областта на 
цифровите технологии, за да се насочи към нейното ефективно изпълнение. 

 
1.11 Комитетът подкрепя очертания в съобщението план за действие със седем направления 

и поздравява Комисията за нейната работа. Въпреки че с оглед на едно пълноценно 
обсъждане е необходимо да се уточнят много детайли, Комитетът счита, че планът за 
действие на високо равнище е достатъчно всеобхватен и като цяло правилен. 

 
1.12 Въпреки това Комитетът е учуден, че в съобщението не се споменава 

програмата Галилео – важна инвестиция в бъдещето на ИКТ в Европа. Комитетът 
призовава Комисията изрично да включи Галилео в плана за действие на Програмата в 
областта на цифровите технологии и препраща Комисията към становищата на ЕИСК 
относно програмата Галилео3. 

 

                                                      
2 

 „ЕВРОПА 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, COM(2010) 2020 окончателен. 
3 

 ОВ C 256, 27.10.2007 г., стр. 73; ОВ C 324, 30.12.2006 г., стр. 41; ОВ C 324, 30.12.2006 г., стр. 37; ОВ C 318, 23.12.2006 г., 
стр. 210; ОВ C 221, 8.9.2005 г., стр. 28; ОВ C 302, 7.12.2004 г., стр. 35; ОВ C 48, 21.2.2002 г., стр. 42. 
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1.13 Комитетът изразява готовност своевременно да участва в консултации по конкретните 
съобщения на Комисията относно всеки отделен аспект на Програмата в областта на 
цифровите технологии. 

 
При формулирането на тези съобщения Комитетът насочва вниманието на Комисията 
към многобройните предходни становища на ЕИСК 4 , в които се обсъжда 
необходимостта от сигурно и динамично информационно общество, силна европейска 
ИКТ индустрия и производителна цифрова икономика с висок растеж. 

 
2. Препоръки 
 
2.1 Повсеместният високоскоростен достъп до Интернет трябва да бъде включен в обхвата 

на определението на универсалната услуга 5  заедно с подходящи механизми за 
финансиране. 

 
2.2 Следва да се увеличи финансирането на предназначени за граждани и МСП програми 

за развитие на уменията в областта на ИКТ, придобиване на знания и повишаване на 
информираността. В държавите-членки следва да се създадат служби за информация и 
подкрепа, които да помагат на МСП и гражданите да разбират цифровата икономика и 
да участват в нея. 

 
2.3 Предвид ангажираността за електронно включване, изразена в Програмата в областта 

на цифровите технологии, Съветът следва да подкрепя в целия ЕС инициативи за 
запознаване на ученици, по-възрастни граждани и граждани в неравностойно социално 
положение с използването на широколентовата технология (обучение чрез Интернет, 
видео конференции, онлайн публични услуги и др.). Всички образователни програми 
следва да се основават на най-добрите практики. 

 
2.4 В програмата за изследвания в областта на ИКТ в рамките на Седма РП следва да се 

обърне специално внимание на разработването на продукти и услуги от ново 
поколение, които да отговарят на специалните нужди на по-възрастните, на лицата с 
увреждания и на лицата с проблеми в грамотността. 

 

                                                      
4 

 TEN/417 „Да превърнем цифровия дивидент в социални постижения и икономически растеж“ - все още не е 
публикувано в ОВ; ОВ C 255, 22.9.2010 г., стр. 116 и ОВ C 77, 31.3.2009 г., стр. 60; TEN/402 „Подобряване на моделите 
на публично-частните партньорства на участието чрез развитие на електронни услуги за всички в ЕС-27“ – все още не е 
публикувано в ОВ; ОВ C 255, 22.9.2010 г., стр. 98; ОВ C 128, 18.5.2010 г., стр. 69; ОВ C 317, 23.12.2009 г., стр. 84; 
ОВ C 218, 11.9.2009 г., стр. 36; ОВ C 175, 28.7.2009 г., стр. 8; ОВ C 175, 28.7.2009 г., стр. 92; ОВ C 175, 28.7.2009 г., 
стр. 87; ОВ C 77, 31.3.2009 г., стр. 63; ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 61; ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 50; ОВ C 97, 
28.4.2007 г., стр. 27; ОВ C 97, 28.4.2007 г., стр. 21; ОВ C 325, 30.12.2006 г., стр. 78; ОВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 222; 
ОВ C 110, 9.5.2006 г., стр. 83; ОВ C 123, 25.4.2001 г., стр. 36. 

5 
 COM(2005) 203 окончателен и Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно универсалната 

услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги. 



- 5 - 

TEN/426 - CESE 1628/2010   EN – AZ/AA/KK-KK/AS/yp/ld .../... 

2.5 Насърчаването и подкрепата за отворени стандарти за продуктите и услугите от ИКТ в 
Европа следва да бъде отделен компонент на Програмата в областта на цифровите 
технологии. Отворените стандарти улесняват конкуренцията и дават възможност на 
МСП да растат и да се конкурират на световния пазар. 

 
2.6 Освен увеличаване на финансирането за иновации и НИРД в областта на ИКТ 

Комисията трябва да гарантира воденето на правилна отчетност и възвращаемост на 
инвестираните средства. Следва да се прилагат подходящи практики за управление на 
инвестициите: инвестициите следва да се отпускат въз основа на очакваната 
икономическа и/или обществена възвращаемост и всички инвестиции следва да бъдат 
предмет на строг надзор, за да се гарантират планираните ползи. 

 
2.7 Управлението на инвестициите в областта на НИРД трябва да гарантира добра 

координация между програмите и проектите с цел извличане на максимална печалба и 
избягване на загубите, дължащи се на дублиране на дейности. 

 
2.8 При полагането на усилия в областта на НИРД следва да се отдава първостепенен 

приоритет на устойчивостта, като се инвестира в технологии, които прекъсват връзката 
между икономическия растеж и щетите за околната среда. 

 
2.9 Може да се отдава предимство на финансирането на иновационните технологии, които 

се основават на водещата позиция на Европа в областта на безжичните и мобилните 
комуникации, за да се осигури всеобща и високоскоростна връзка с Интернет, 
като евентуално се използва спектър, освободен поради намаляването на търсенето на 
честоти от радиоразпръскването и някои други дейности (така нареченото 
„бяло пространство“)6. 

 
2.10 Комитетът призовава Комисията да включи изрично програмата Галилео в целите и 

ресурсите на Програмата в областта на цифровите технологии. Следва да се осигури 
финансиране и за стимулиране на развитието на технологии и приложения, които ще 
могат да използват изключително точните локализационни и навигационни сигнали на 
Галилео, които обхващат целия свят7. 

 
2.11 ЕС следва да продължава да финансира НИРД в областта на Интернет на нещата8, като 

това ще се прояви в технологичния напредък на безжичните технологии, Интернет и 
Галилео. 

 

                                                      
6 

 Вж. становище TEN/417 „Да превърнем цифровия дивидент в социални постижения и икономически растеж“ (все още 
непубликувано в ОВ) и http://www.economist.com/blogs/babbage/2010/09/white-space_wireless. 

7 
 Услугите на Галилео ще включват „Свободно обслужване“, „Търговско обслужване“, „Обслужване с повишена 

надеждност“, „Правителствено обслужване“ и „Издирване и спасяване“. 
8 

 Вж. ОВ C 255, 22.9.2010 г. стр. 116 и ОВ C 77, 31.3.2009 г., стр. 60. 
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2.12 Инвестициите в НИРД, свързани с въпросите на Защитата на критичната 
информационна инфраструктура (ЗКИИ), следва да се увеличат значително9. 

 

2.13 Европейският съюз следва да възложи отговорности на съответен регулаторен орган, 
включващ членове на Агенцията на Европейския съюз за основните права, който да 
осъществява ефективна защита на критичните информационни инфраструктури в целия 
ЕС10. 

 

2.14 В Европа следва да се насърчава индустрия със силна информационна сигурност, която 
да бъде организирана по последователен и координиран начин и да достигне 
равнището на много добре финансираната промишленост в САЩ11. 

 

2.15 Докато работи със световните компании в сектора на ИКТ за изпълнението на 
Програмата в областта на цифровите технологии, Комисията трябва да следи за 
защитата на интересите на гражданите. 

 

2.16 Основният политически принцип е, че общественият интерес – „общото благо“ – 
следва да бъде балансиран с частните интереси и интересите на бизнеса. 

 

2.17 Комисията следва да вземе всички възможни мерки, за да гарантира, че държавите-
членки прилагат стриктно регулаторната рамка за електронните съобщения 12  и то 
равномерно, балансирано и повсеместно във всички 27 държави-членки. 

 

2.18 За да се гарантира правилното спазване на нормативната уредба, правомощията на 
регулаторните органи в областта на съобщенията в държавите-членки и на равнище ЕС 
трябва да бъдат увеличени, така както бяха увеличени правомощията на Европейската 
агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)13. 

 

2.19 Като отчита нарастващото значение на мобилните ИКТ, Европа следва да премине 
бързо към по-пазарно ориентиран подход по отношение на регулирането на 
радиочестотния спектър, с възлагане на повече отговорности на операторите на пазара 
и чрез въвеждането на по-широк пазар на радиочестотния спектър, и по-малко 
бюрократични ограничения от страна на държавите-членки по отношение на 
разпределението на честотните ленти14. 

                                                      
9 

 Вж. ОВ C 255, 22.9.2010 г., стр. 98. 
10 

 Пак там. 
11 

 Общата стойност на федералния пазар на киберсигурност в САЩ се оценява на 55 милиарда USD (2010-2015 г.), a през 
следващите 6 години се очаква кумулативен годишен ръст от 6,2% - http://www.marketresearchmedia.com/2009/05/25/us-
federal-cybersecurity-market-forecast-2010-2015/. 

12 
 Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 

Директива 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и 
взаимосвързаността между тях и Директива 2002/77/ЕО относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни 
мрежи и услуги. 

13 
 http://easa.europa.eu/. 

14 
 Вж. TEN/417 „Да превърнем цифровия дивидент в социални постижения и икономически растеж“ (все още не е 

публикувано в ОВ); ОВ C 97, 28.4.2007 г., стр. 27 и ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 50. 
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2.20 Комисията следва да насърчава държавите-членки да утвърждават своите национални 

интереси в разработването и използването на магистрали за предаване на данни и 
смяната на мрежи с цел постигане на националните политически цели, каквато е 
преодоляването на разделението по отношение на широколентовите технологии. 
Това може да се постигне, като се работи с далекосъобщителните компании в 
публично-частни партньорства15. 

 
2.21 В гъстонаселените райони в ЕС на доставчиците на инфраструктура следва да се 

предоставят стимули за инсталиране на оптични линии до домашни абонати (FTTH). 
 
2.22 Наличието на полезно съдържание и услуги в Интернет е движещата сила на дейността 

онлайн. Правителствата, публичните власти, дружествата за комунални услуги и 
другите предприятия следва да ускорят развитието на своите приложения в Интернет и 
преминаването към обслужване на потребителите онлайн. 

 
2.23 Трябва да се намерят иновационни начини за ускоряване на предоставянето на все 

повече качествени услуги на клиентите от предприятията. Във връзка с това следва да 
се обърне особено внимание на разработването и предоставянето на видеосъдържание 
онлайн. 

 
2.24 Инвестициите следва да се насочват към финансиране на иновационни решения на 

предизвикателствата, породени от езиковото многообразие в ЕС. САЩ и другите 
големи икономики с общ език имат предимство в развитието на единен и свързан 
онлайн пазар на стоки и услуги. Езиковото многообразие представлява особено 
предизвикателство с оглед на стратегията до 2020 г. 

 
2.25 Може да се помисли за въвеждането на Европейска електронна идентичност (eID) за 

всеки гражданин, което би улеснило предоставянето на електронни услуги и 
търговията в Интернет. 

 
2.26 Комисията следва да установи европейска система за сертифициране и етикетиране на 

електронните търговци, така че независимо от националните граници потребителите да 
имат универсална защита, когато купуват стоки и услуги онлайн. Подобна система би 
повишила доверието на потребителите в електронната търговия. 

 
2.27 При трансграничните покупки гражданите трябва да бъдат сигурни, че техните лични 

данни и пари са защитени. Конфиденциалният характер трябва да бъде гарантиран, а 
личните данни трябва да се съхраняват по сигурен начин. 

 

                                                      
15 

 TEN/402 – „Подобряване на моделите на публично-частните партньорства на участието чрез развитие на 
електронни услуги за всички в ЕС-27“ (все още не е публикувано в ОВ). 
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2.28 Комисията трябва да установи система за лицензиране на центровете за телефонно 
обслужване, за да гарантира защитата на личните данни и парите на гражданите на ЕС 
при осъществяване на сделки посредством центровете за телефонно обслужване, 
по-специално посредством тези от тях, които се намират извън ЕС. 

 
2.29 Следва да се обърне внимание на установяването на защита за потребителите, 

допуснали грешка при потвърждаването на онлайн покупка. Понастоящем 
потребителите много лесно могат да направят скъпоструващи грешки при 
потвърждаването на резервации за самолетни билети или други покупки. Може би при 
всички транзакции от този тип трябва да се предвиди бутон за анулиране на операцията 
(„undo“). 

 
2.30 Особено внимание трябва да се обърне на електронната търговия, в която участват 

деца, като се въведат подходящи правила и етични кодекси. 
 
2.31 ЕС следва да финансира засилването на капацитета на Европол за борба с 

киберпрестъпността. ЕС трябва да преследва успешно киберпрестъпността с 
хармонизирани наказателни мерки за нарушителите. 

 
2.32 Комисията следва да изготви документ, представящ изпълнението на стратегията, 

който да бъде разработен въз основа на раздел „Изпълнение и управление“ на 
съобщението. Комитетът счита, че без подробен и координиран план за прилагането 
целите на Програмата в областта на цифровите технологии няма да бъдат постигнати. 

 
2.33 Комисията следва да използва максимално инструментите за управление на ИКТ, за да 

подкрепи изпълнението на Програмата в областта на цифровите технологии. 
 
2.34 ЕИСК ще създаде постоянна група, която да работи непрестанно върху разработването 

и изпълнението на Програмата в областта на цифровите технологии – дейности от 
жизненоважно значение. 

 
3. Контекст 
 
3.1 Програмата в областта на цифровите технологии за Европа представлява една от 

седемте водещи инициативи на стратегията „Европа 2020“ и е разработена за 
определяне на ключовата, създаваща нови възможности роля, която използването на 
информационните и комуникационните технологии (ИКТ) ще трябва да играе, за да 
може Европа успешно да осъществи своите амбиции за периода до 2020 година. Тази 
основна политическа инициатива получи пълната подкрепа на министрите, които 
отговарят за политиката по отношение на информационното общество в ЕС на 
неофициалната среща на министрите в Гранада, Испания, през април 2010 г16. 

                                                      
16 

 http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/Ministerios/en_declaracion_granada.pdf. 
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3.2 Необходимостта от програма в областта на цифровите технологии за Европа 
 
3.2.1 Целта на Програмата в областта на цифровите технологии е да очертае пътя към 

максимално използване на социалния и икономическия потенциал на ИКТ. 
 
3.2.2 Големият потенциал на ИКТ може да бъде оползотворен чрез добре функциониращ 

благоприятен цикъл от дейности, изобразен във външния кръг на фиг. 1 по-долу. 
 
Фигура 1: Благоприятният цикъл на цифровата икономика (създаване на съдържание и 

услуги без граници –>нарастване на търсенето на услуги–>разгръщане на 
мрежи) 

 

 
3.2.3 Но докато преобразуващата мощ на ИКТ е безспорна, трябва също така да се решат 

сериозни проблеми за нейното обуздаване. Комисията посочи седемте най-големи 
пречки. Те са изброени във вътрешния кръг на фиг. 1 (липса на инвестиции в мрежи, 
липса на оперативна съвместимост, липса на умения, растяща киберпрестъпност и 
ниско доверие, фрагментирани цифрови пазари, недостатъчна НИРД, частични 
отговори на предизвикателствата пред обществото). 

 
3.2.4 Поради тези пречки Европа изостава от своите индустриални партньори: 30% от 

европейците все още не са ползвали Интернет, степента на разпространение в Европа 
на високоскоростни мрежи на основата на оптични кабели е само 1%, докато в Япония 
е 12%, а в Южна Корея – 15%; разходите на ЕС за научноизследователска и развойна 
дейност в областта на ИКТ са едва 40% от съответните разходи на САЩ. 
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3.3 В Програмата в областта на цифровите технологии се предлагат действия, които трябва 

да се предприемат спешно за справяне със седемте най-съществени проблемни области, 
които оказват въздействие върху преобразуващия потенциал на ИКТ за постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европа. 

 
3.4 В политическата инициатива са включени сто дейности и 13 основни показатели за 

изпълнение, които трябва да се прилагат през следващите десет години, включително 
над тридесет законодателни инициативи. Програмата предвижда седем политически 
направления и се основава на разбирането, че постигането на тези цели има критично 
глобално измерение. 

 
3.5 Изпълнение и управление 
 

На диаграмата по-долу е представена предложената управленска структура за 
осъществяване на Програмата в областта на цифровите технологии. 

 
Фигура 2: Цикълът за управление на Програмата в областта на цифровите технологии за 

Европа 
 

Европейски съвет

Европ. цифрова програма
(годишно съобщение)

докладване на

Събрание за
цифр. програма

(лятото)

Доклад “табло за резултатите”

(работен документ на службите)

Принос на заинтересован. страни

Държави-членки
Група на високо ниво

Представители на
Европейския парламент

Европейски съвет

Европ. цифрова програма
(годишно съобщение)

докладване на

Събрание за
цифр. програма

(лятото)

Доклад “табло за резултатите”

(работен документ на службите)

Принос на заинтересован. страни

Държави-членки
Група на високо ниво

Представители на
Европейския парламент

 
 
4. Бележки 
 
4.1 Неправилното изпълнение на политическите инициативи засили инерцията в 

европейската цифрова икономика, дължаща се на фрагментиране и недостатъчно 
финансиране. От жизненоважно значение е Комисията да използва водещите 
инициативи в Програмата в областта на цифровите технологии, за да насърчи добрите 
лидерски и управленски практики, така че Европа да може да получи необходимата 
цифрова икономика с висок растеж. 
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4.2 Тъй като инвестициите в ИКТ стават все по-мащабни и обхващат все повече дейности, 
а цифровата икономика се стимулира все по-силно, е важно разходните планове на ЕС 
да бъдат съпроводени от по-интензивен стриктен надзор и отчетност с по-добро 
качество. 

 
4.3 Ефективността и ефикасността на разходите на ЕС за НИРД в областта на ИКТ са от 

жизненоважно значение, тъй като трябва да извлечем възможно най-голяма печалба от 
мащабните инвестиции, които ще бъдат направени. Важно е програмите и проектите в 
областта на НИРД да бъдат ясно разграничени и да не се дублират ненужно на 
национално, международно или технологично-секторно равнище. 

 
4.4 Европа е прекалено зависима от гигантските световни предприятия в областта на ИКТ, 

които предлагат софтуер и услуги. Сред първите десет предприятия в областта на ИКТ 
в света има само една европейска компания – Nokia, а сред първите десет 
производители на софтуер в света отново фигурира само една европейска компания – 
SAP. 

 
4.5 Отворените стандарти изиграха решаваща роля за развитието и успеха на Интернет. 

Европа следва изрично да насърчава отворените стандарти, за да улесни конкуренцията 
и да намали бариерите за навлизане на пазара на новосъздадените предприятия, 
включително за предприемачите в частния сектор и в сферата на социалната 
икономика. Една силна подкрепа за отворените стандарти в плана за действие 
„Оперативна съвместимост и стандарти“ също би подпомогнала развитието на 
европейски ИКТ предприятия, които могат да участват в световната конкуренция. 

 
4.5.1 ЕС трябва да създаде в Европа икономическа среда, насърчаваща развитието на 

иновационни и силни предприятия в областта на ИКТ, които да могат да се конкурират 
на световния пазар. 

 
4.5.2 Добрият „вътрешен пазар“ е от жизненоважно значение за превръщането на днешните 

динамични МСП в световни гиганти; проблемите, свързани с фрагментирането на 
цифровия пазар и липсата на взаимна съвместимост, трябва да се решават така, че да се 
подкрепя неизползваният потенциал на европейските предприятия в сектора на ИКТ. 

 
4.6 Мащабните разходи на САЩ за ИКТ водят до изтичане на мозъци от Европа. Очаква се 

през периода 2011-2015 г. федералният пазар на ИТ в САЩ да достигне обща стойност 
от 530 милиарда USD, а през 2015 г. годишният разход да възлиза на 
115 милиарда USD. Европа трябва активно да се стреми към тези нива на разходи за 
ИКТ, ако иска да следва ритъма на промените в цифровата ера. 
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4.7 След новината за вируса Stuxnet, който атакува изключително важни процеси за 
осъществяване на индустриален контрол17, въпросът за киберсигурността и защитата 
на критичната информационна инфраструктура зае приоритетно място в програмите на 
правителствата. 

 
4.7.1 Понастоящем Европа вече зависи до голяма степен от ИКТ за създаване на 

благосъстояние и повишаване на нашето качество на живот. Важно е нашата растяща 
зависимост от ИКТ да бъде съпроводена от все по-съвършени мерки за сигурност за 
защита на критичната информационна инфраструктура (енергия, вода, транспорт, 
системи за безопасност и др.) и за защита на гражданите от киберпрестъпления. 

 
4.7.2 Комитетът привлича вниманието на Комисията към своето становище относно 

защитата на критичната информационна инфраструктура18. По-специално Комитетът 
счита, че Европа се нуждае от силно ръководство и съответна инстанция, която да 
разполага с необходимите правомощия за ефективна защита на ЕС от атаки. 

 
4.8 В Зелената книга на Комисията относно демографските промени се подчертава, че 

демографската тенденция в Европа представлява бързо застаряване на населението и 
намаляващ брой млади хора. Въпреки че това поставя много предизвикателства, то 
създава и възможности, свързани с технологични иновации, които могат да подобрят 
качеството на живот на по-възрастните хора и на хората с увреждания, да смекчат 
остротата на икономическите проблеми на застаряващото население и на свой ред да 
създадат нови икономически и бизнес възможности в Европа. Предполага се, че новите 
ИКТ, предназначени за по-възрастните хора, ще играят важна роля за решаването на 
бъдещите проблеми. Ето защо Европа трябва да планира начините, по които 
технологиите могат да отговорят на нуждите на застаряващото общество, тъй като ИКТ 
могат да спомогнат за подобряване на качеството на живот на хората, за това да 
останат в добро здраве, да живеят по-дълго време без да зависят от чужда помощ и да 
останат активни на своите работни места или в своите общности. Би могла да бъде 
предложена широка гама от услуги в областта на комуникациите, пазаруването, 
безопасността, здравеопазването и др. 

 
4.9 Тъй като интересите на европейските граждани и на световните предприятия в сектора 

на ИКТ невинаги съвпадат, трябва да бъде постигнат баланс между интересите на 
гражданите и интересите на предприятията. 

 

                                                      
17 

 http://www.nytimes.com/2010/09/27/technology/27virus.html и http://www.ft.com/cms/s/0/e9d3a662-c740-11df-aeb1-
00144feab49a.html?ftcamp=rss. 

18 
 ОВ C 255, 22.9.2010 г., стр. 98. 



- 13 - 

TEN/426 - CESE 1628/2010   EN – AZ/AA/KK-KK/AS/yp/ld .../... 

4.10 Усилията за създаване на динамичен единен за Европа онлайн пазар на стоки и услуги 
се съпътстват от особеното предизвикателство на езиковото многообразие. Необходими 
са повече инвестиции, за да се намерят иновационни решения на това 
предизвикателство. 

 
4.11 Наличието на съдържание и услуги с високо качество в Интернет е основната движеща 

сила, която ще накара потребителите да го приемат. Разпространението на услугите, 
предлагани от правителствата и публичните власти в ЕС, е много неравномерно и 
трябва да се направи повече, за да се помогне на изоставащите да напреднат със своите 
програми, по-специално много повече може да се направи в областта на електронните 
търгове за обществени поръчки на стоки и услуги. 

 
4.12 Насърчаването на икономика с трансгранична електронна търговия в Европа е 

изключително комплексен процес. За да обхване по-широк кръг от потребители освен 
„първите почитатели“, електронната търговия трябва да бъде лесна и безопасна. 
Понастоящем правното, езиковото, културното и технологичното фрагментиране 
между 27-те държави-членки на ЕС създава значителни препятствия пред растежа на 
отворена общоевропейска икономика с електронна търговия. Тези проблеми трябва да 
се решават един по един, но въвеждането на европейска електронна идентичност за 
всеки гражданин и общоевропейското сертифициране на електронните търговци до 
голяма степен ще облекчат проблемите. 

 
4.13 Добър пример за сертифициране на електронните търговци има в Нидерландия. 

Сдружението на продавачите в Интернет е създало сертифициращ институт с 
независим надзорен съвет. Всички членове на сдружението трябва да спазват етичен 
кодекс и да използват стандартен договор с клиентите, договорен с Нидерландската 
организация на потребителите - Consumentenbond. При сертифицираните електронни 
търговци потребителите могат да използват структурирана процедура за подаване на 
жалби за решаване на споровете. Информираността относно сертифицирането е голяма 
– 83% от онлайн потребителите познават етикета. Комитетът очаква от Комисията да 
предприеме действия за въвеждане на система за сертифициране на електронните 
търговци в целия ЕС. 

 
4.14 Когато хората започват за използват Интернет за пръв път, те са особено уязвими по 

отношение на киберпрестъпниците и безскрупулните търговци. На уязвимите 
ползватели, възрастни или деца, трябва да се осигури всякаква защита, която да им 
помогне да се ползват от безопасна онлайн среда19. 

 

                                                      
19 

 През последните 15 години ЕИСК публикува редица становища относно този въпрос. Последните две са публикувани в 
OВ C 128, 18.5.2010 г., стр. 69 („Въздействие на сайтовете за социални контакти в Интернет“) и ОВ C 224, 30.8.2008 г., 
стр. 61 („Защита на децата при използване на Интернет“). 
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4.15 Комисията би могла да посвети на лицата с увреждания специална глава в своя 
годишен доклад за напредъка, за да определи и даде количествено измерение на 
напредъка, постигнат от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, в 
това отношение. 

 
4.16 В европейската онлайн икономика без граници е важно Европол да разполага със 

средства за контрол на търговската и социалната дейност, така че тя да бъде безопасна 
за всички. 

 
Брюксел, 8 декември 2010 г. 
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