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8.3.2018 A8-0048/116 

Изменение  116 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Хавиер Кусо Пермуй, Люк 

Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Лола Санчес 

Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 85 

 

Предложение за резолюция Изменение 

85. призовава Комисията да 

насърчава инвестициите за развитието 

на технологии от ново поколение и да 

стимулира тяхното въвеждане; 

подчертава, че е важно да се обезпечи 

финансирането за завършване на 

изграждането на цифровия единен 

пазар чрез пълноценно използване на 

радиочестотния спектър, 

актуализиране на фиксираните мрежи и 

уплътняване на мобилните мрежи, 

насърчаване на внедряването на 5G и 

гигабитовата свързаност и чрез 

постигане на по-нататъшен напредък в 

хармонизирането на правилата на ЕС 

относно телекомуникациите, за да се 

създаде правилната регулаторна рамка 

за подобряване на интернет 

свързаността в целия Съюз; подчертава, 

че МСЕ – Телекомуникации следва да 

продължи да подкрепя 

инфраструктурите за цифрови услуги и 

високоскоростните широколентови 

мрежи, като ги прави достъпни, 

включително в отдалечените и селските 

региони, и като подобрява цифровата 

грамотност, взаимната свързаност и 

оперативната съвместимост; подчертава 

необходимостта от подкрепа на 

цифровата трансформация на 

85. призовава Комисията да 

насърчава инвестициите за развитието 

на технологии от ново поколение и да 

стимулира тяхното въвеждане; 

подчертава, че е важно да се обезпечи 

финансирането за актуализиране на 

фиксираните мрежи и уплътняване на 

мобилните мрежи, насърчаване на 

внедряването на 5G и гигабитовата 

свързаност и чрез постигане на по-

нататъшен напредък в хармонизирането 

на правилата на ЕС относно 

телекомуникациите, за да се създаде 

правилната регулаторна рамка за 

подобряване на интернет свързаността в 

целия Съюз; подчертава, че МСЕ – 

Телекомуникации следва да продължи 

да подкрепя инфраструктурите за 

цифрови услуги и високоскоростните 

широколентови мрежи, като ги прави 

достъпни, включително в отдалечените 

и селските региони, и като подобрява 

цифровата грамотност, взаимната 

свързаност и оперативната 

съвместимост; подчертава 

необходимостта от подкрепа на 

цифровата трансформация на 

европейската икономика и общество, 

както и от инвестиции в някои основни 

технологии, като големите 
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европейската икономика и общество, 

както и от инвестиции в някои основни 

технологии, като големите 

информационни масиви, изкуствения 

интелект или високопроизводителните 

изчислителни технологии, в 

инфраструктура и в цифрови умения, с 

цел да се повиши 

конкурентоспособността на ЕС и да се 

подобри качеството на живот на 

европейските граждани; 

информационни масиви, изкуствения 

интелект или високопроизводителните 

изчислителни технологии, в 

инфраструктура и в цифрови умения, с 

цел да се повиши 

конкурентоспособността на ЕС и да се 

подобри качеството на живот на 

европейските граждани; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/117 

Изменение  117 

Мартина Михелс, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, 

Таня Гонсалес Пеняс, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, Иржи 

Мащалка, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Хелмут Шолц 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 89 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  89а. подчертава, че политиката на 

сближаване е основен набор от 

инструменти на Европейския съюз за 

изразяване на солидарността на ЕС 

като един от основните принципи на 

Съюза, чрез изпълнението на неговата 

основана на Договора цел за 

насърчаване на хармоничното 

развитие в целия Съюз, което да 

доведе до засилване на неговото 

икономическо, социално и 

териториално сближаване, в дух на 

солидарност и с цел насърчаване на 

растежа и намаляване на 

изостаналостта на най-

необлагодетелстваните региони; 

Or. en 

 

 


