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Изменение  977 

Марго Паркър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии 

и свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е важна за 

конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; 

Or. en 

 

Изменение  978 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността 

си и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

27. счита, че цифровата трансформация 

на целия диапазон от нашите 

стопански отрасли и услуги е от 

съществено значение за 

конкурентоспособността на 

европейската икономика, като 

повишава нейната ефективност в 

използването на всички ресурси, дава 
достъп до неизползван потенциал, 

значително повишава уменията на 
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законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии 

и свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

работната сила и на гражданите, 

подобрявайки нейната устойчивост; 

Or. en 

Изменение  979 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел, Даниел Далтон, Евжен Тошеновски, Ема 

Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии и 

свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

модернизиране на законодателството, за 

да подкрепи внедряването на цифрови 

технологии и свързаността от край до 

край, по-специално в промишлените 

вериги за създаване на стойност; 

Or. en 

 

Изменение  980 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 
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европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии и 

свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва насоки 

и модернизиране на законодателството, 

за да подкрепи внедряването на 

цифрови технологии и свързаността от 

край до край, по-специално в 

промишлените вериги за създаване на 

стойност; 

Or. it 

Изменение  981 

Патриция Тоя, Силвия Коста 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии и 

свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели, инструменти и 

модернизиране на законодателството, за 

да подкрепи внедряването на цифрови 

технологии, иновативни услуги и 

бизнес модели и да гарантира 

подходяща свързаност от край до край, 

по-специално във веригите за създаване 

на стойност и промишлените райони; 

Or. it 

 

Изменение  982 

Масимилиано Салини 
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Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии и 

свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии в 

предприятията (най-вече по 

отношение на малките и средни 

предприятия, производствения и 

селскостопанския сектор) и 
свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

Or. it 

 

Изменение  983 

Ева Паунова, Антонио Таяни, Паул Рюбиг, Андреас Шваб 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии и 

27. припомня, че една от най-силните 

страни на Европа е нейната 

промишленост, и поради това счита, 

че цифровата трансформация на 

промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 
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свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии и 

свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

Or. en 

 

Изменение  984 

Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Дан Ника, Катлен Ван Бремпт, Флавио 

Дзанонато 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии и 

свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; отбелязва, че цифровата 

икономика се развива много по-бързо 

от останалата част от 

икономиката, и доизграждането на 

цифровия единен пазар би могло да 

допринесе с 415 милиарда евро 

годишно за икономиката на ЕС; 
призовава Комисията да разработи план 

за цифрова трансформация, който 

включва поставяне на цели и 

модернизиране на законодателството, за 

да подкрепи внедряването на цифрови 

технологии и свързаността от край до 

край, по-специално в промишлените 

вериги за създаване на стойност; 

Or. en 

 

Изменение  985 

Бенд Бендсен 
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Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии и 

свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията 

незабавно да разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии и 

свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

Or. en 

Изменение  986 

Ханс-Олаф Хенкел, Евжен Тошеновски, Вики Форд, Марек Юзеф Грубарчик, 

Бранислав Шкрипек 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии и 

свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии и 

свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; отбелязва 

решаващото значение на 
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инвестициите в 

научноизследователската и развойна 

дейност на европейските дружества, 

за да останат конкурентоспособни на 

световните пазари; подчертава, че 

цифровата трансформация на 

промишлеността може да бъде 

успешна само ако европейските 

дружества разберат нейното 

значение; 

Or. en 

 

Изменение  987 

Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза Грифин, Катрин Стайлър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии и 

свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

27. счита, че цифровата трансформация 

на промишлеността е от съществено 

значение за конкурентоспособността на 

европейската икономика, като ѝ 

позволява да подобри ефективността си 

и да получи достъп до неизползван 

потенциал; призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация, който включва 

поставяне на цели и модернизиране на 

законодателството, за да подкрепи 

внедряването на цифрови технологии, 

инвестициите в инфраструктура и 

свързаността от край до край, по-

специално в промишлените вериги за 

създаване на стойност; 

Or. en 

 

Изменение  988 

Йежи Бузек, Хена Виркунен, Михал Бони, Евжен Тошеновски, Марек Юзеф 

Грубарчик, Милослав Рансдорф, Пилар дел Кастильо Вера 
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Предложение за резолюция 

Параграф 27 – точка 1 (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 (1) подчертава значението на всички 

цифрови платформи, включително 

интернет, цифровото наземно радио, 

цифровата наземна телевизия, 

цифровите кабелни и цифровите 

сателитни платформи, за 

разгръщането на пълния потенциал 

на цифровия единен пазар; 

Or. en 

Изменение  989 

Йежи Бузек, Хена Виркунен, Михал Бони, Евжен Тошеновски, Марек Юзеф 

Грубарчик, Милослав Рансдорф, Пилар дел Кастильо Вера 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 – точка 2 (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 (2) отбелязва, че включването на 

всички платформи за цифрови 

комуникации (включително 

интернет, цифровото наземно радио, 

цифровата наземна телевизия, 

цифровите кабелни и цифровите 

сателитни платформи) в 

стратегията за цифров единен пазар 

би изпратило ясен сигнал до 

промишлеността, като по този 

начин насърчи инвестициите и ускори 

развитието и възприемането на 

цифровите услуги; 

Or. en 

 

Изменение  990 

Дита Харанзова, Кая Калас, Ула Тьорнес, Марите Схаке, Антанас Гуога 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 27a. счита, че нормативната рамка 

не следва да се използва за защита на 

стопанските отрасли, засегнати от 

цифровизацията на икономиката; 

вместо това подчертава 

необходимостта да се подкрепи тази 

трансформация, а индустриите да я 

предвидят, за да бъдат част от 

новото развитие и да допринесат за 

създаването на нови работни места в 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  991 

Михал Бони, Кришианис Каринш, Хена Виркунен, Пилар дел Кастильо Вера, 

Антонио Таяни, Адина-Йоана Вълян, Йежи Бузек, Барбара Капел, Маркус Пипер, 

Анна Мария Кораца Билд, Данута Мария Хюбнер, Роберта Мецола, Филип 

Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. счита, че нормативната рамка 

не следва да се ръководи от 

концепцията „възможно най-малко и 

колкото е необходимо“, което 

означава необходимост от правила, 

подходящи за цифровата ера и 

достатъчно отворени и 

технологично неутрални, за да 

отговорят на бъдещото развитие; 

Or. en 

 

Изменение  992 

Тереза Грифин, Клеър Муди, Катрин Стайлър, Люси Андерсън, Джуд Къртън-

Дарлинг 
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Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. счита, че цифровизацията е 

инструмент, който може да 

подпомогне прилагането на 

устойчивостта и устойчивия 

растеж, но този преход към цифрова 

икономика също така може да 

попречи на някои традиционни 

индустрии; призовава Комисията да 

разработи мерки в областта на 

промишлената политика, които ще 

подпомогнат както новите, така и 

съществуващите стопански отрасли, 

и ще осигурят защита срещу загубата 

на работни места поради 

технологични иновации, като 

предоставят достатъчно 

финансиране за повишаване на 

квалификацията на работниците в 

стопанските отрасли, засегнати от 

преминаването към цифрови процеси; 

Or. en 

 

Изменение  993 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. призовава Комисията да 

разработи план за цифрова 

трансформация с участието на 

националните органи и всички 

заинтересовани страни, който да 

включва поставяне на цели и 

модернизиране на 

законодателството, да подкрепя 

въвеждането на цифрови технологии, 

широкото развитие на умения, 

засиленото участие на предприемачи 
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и МСП и свързаността от край до 

край, по-специално в промишлените 

вериги за създаване на стойност; 

 (Изменя втората част на оригиналния 

параграф 27, като се има предвид, че за 

по-голяма яснота е препоръчително 

той да бъде разделен на два 

последователни параграфа.) 

Or. en 

Изменение  994 

Ан Сандер, Михал Бони, Антонио Таяни, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27а. счита, че цифровата 

трансформация на МСП също е 

задължителна за 

конкурентоспособността на 

европейската икономика; призовава за 

спешно преразглеждане на 

Законодателния акт за малкия 

бизнес, което ще създаде цялостна 

стратегия за подкрепа и финансиране 

на цифровизацията на МСП; 

призовава за разработване на 

трансгранични иновативни 

финансови инструменти във връзка с 

ЕФСИ и националните 

инвестиционни банки, за да се 

предостави финансиране чрез рисков 

капитал на стартиращи 

предприятия и цифрови МСП, което 

ще им даде възможност да се 

разраснат; 

Or. en 

 

Изменение  995 

Мартина Вернер, Клеър Муди 
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Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. изразява загриженост, че МСП 

няма да могат да се адаптират 

достатъчно бързо към цифровата 

икономика заради ограничените 

ресурси и ноу-хау, което би могло да 

доведе до намаляване на 

конкурентоспособността и ограничен 

достъп до световната верига на 

доставки; настоятелно призовава 

Комисията да анализира 

специфичните предизвикателства за 

МСП в цифровата трансформация и 

да насочи допълнителна помощ към 

малките и средните предприятия; 

тази помощ следва да бъде насочена 

към мерки, като например 

информация относно рисковете и 

възможностите на цифровите 

решения, подпомагане на центровете 

за иновации и демонстрационните 

центрове, гарантиране и опростяване 

на достъпа до финансови 

инструменти на ЕС и програми в 

областта на иновациите; 

Or. en 

 

Изменение  996 

Робер Рошфор 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27а. призовава Комисията да 

разпределя по оптимален начин 

наличните европейски програми и 

фондове, за да стимулира появата на 

водещи европейски предприятия в 

областта на цифровите технологии, 

както и прехода на всички европейски 
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предприятия, и по-специално 

малките и средни предприятия, 

включително чрез инструменти за 

трансгранично финансиране, които 

могат да бъдат подпомогнати от 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции; 

Or. fr 

 

Изменение  997 

Хосе Бланко Лопес, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. призовава Комисията да засили 

сътрудничеството между вече 

утвърдените и новите стартиращи 

предприятия в Европа за насърчаване 

на нов индустриален модел на 

цифрово производство, който да е 

интегриран, устойчив и 

конкурентоспособен; 

Or. es 

 

Изменение  998 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27а. насочва вниманието на 

Комисията към необходимостта 

процесът на цифровизация да не се 

превърне в задължение за МСП и 

микропредприятията в 

традиционните икономически 

сектори, като например 
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производствения, което не е 

пропорционално на техните реални 

ресурси и нужди за управление на 

пазара; 

Or. it 

 

Изменение  999 

Хосе Бланко Лопес, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27б. призовава да се подкрепи 

разработването на програми за 

насърчаване на стартиращи 

предприятия, които да допринесат за 

растежа и развитието на тези 

предприятия и за създаването на 

заетост; 

Or. es 

 

Изменение  1000 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27б. приветства полаганите усилия за 

единен набор от правила в подкрепа 

на цифровата революция; изисква да 

се обърне особено внимание на 

стопанските отрасли и 

производителите, и за тази цел 

настоява за специална оценка на 

всички законодателни предложения, 

както и за изменение на настоящите 

рамки на цифровия единен пазар с 

оглед на това дали са подходящи за 
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европейските стопански отрасли и 

по-специално да им помогнат да 

внедрят тези технологии; 

Or. en 

 

Изменение  1001 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Сабине Ферхайен, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27в. призовава за цифровизация и на 

други стопански отрасли освен 

сектора на ИКТ, включително 

производствения сектор, енергийния и 

транспортния сектор, сектора на 

търговията на дребно и МСП, 

обществените услуги и 

образованието, както и 

интелигентните градове и 

развитието на селските райони, за да 

не изостават от световната 

икономика, и ЕС да се превърне в 

привлекателно място за инвестиции, 

започване и извършване на стопанска 

дейност; 

Or. en 

 

Изменение  1002 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27в. счита, че е необходимо да се 

насърчава създаването на глобална 

среда, предлагаща на МСП и на 

стартиращите предприятия, 

работещи в областта на цифровите 
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технологии, най-добрите 

възможности за развитие на 

равнището на ЕС и по-специално на 

регионално и местно равнище; 

Or. fr 

 

Изменение  1003 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27e (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27е. настоятелно призовава за 

премахване на техническите и 

регулаторните бариери, за да се 

опрости внедряването на технологии 

и условията за постигане на 

съответствие за производителите и 

промишлените участници, по-

специално за МСП; отбелязва, че по-

специално платформите могат да 

играят важна роля; 

Or. en 

 

Изменение  1004 

Миапетра Кумпула-Натри, Хосе Бланко Лопес, Ева Каили, Клеър Муди, Ренато 

Сору, Катлен Ван Бремпт, Карлуш Зориню 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. припомня, че европейските 

стартиращи предприятия играят 

решаваща роля в цифровата 

икономика и в Европа следва да бъдат 

създадени и задържани повече такива 

чрез създаване на по-благоприятни 

условия, като например програми за 

ускоряване на развитието на 
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стартиращи предприятия, нови 

източници на финансиране, подкрепа 

за бизнеса, по-справедливо данъчно 

облагане, общоевропейски стандарти 

за оперативна съвместимост, 

солидни цифрови умения и 

широкомащабна предприемаческа 

култура; 

Or. en 

 

Изменение  1005 

Флавио Дзанонато, Патриция Тоя, Никола Данти, Клеър Муди, Миапетра 

Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. подчертава, че 

високотехнологичните предприятия 

са от стратегическо значение в 

реалния цифров единен пазар, а 

стартиращите предприятия 

променят парадигмата на 

предприемачеството; поради това 

явлението „новосъздадено 

предприятие“ води до цялостна 

промяна на схемите за разработване 

на политики, също и по отношение на 

индустриалната политика; 

Or. en 

 

Изменение  1006 

Патриция Тоя, Миапетра Кумпула-Натри, Ренато Сору, Даниел Ника 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27в. призовава Комисията да използва 

инструменти за подобряване на 
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сътрудничеството и интеграцията 

между утвърдените дружества и 

високо иновативните стартиращи 

предприятия, като предостави 

модели за свободно достъпни 

иновации и улесни преминаването от 

традиционно производство към 

широка система на „цифрово 

производство“, която следва да бъде 

организирана около интегрирани и 

свързани вериги; 

Or. en 

 

Изменение  1007 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. призовава Комисията да отдели 

повече ресурси за анализа и 

последващите мерки, насочени към 

избягване на цифровото разделение 

поради небалансираното развитие на 

инфраструктурата между градските 

и селските райони или между 

държавите членки; следва да се 

обърне специално внимание на 

използването на технологии, които 

могат да намерят решение за 

разделението за хората с увреждания; 

Or. en 

 

Изменение  1008 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 
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 27а. изразява желание новият План за 

инвестиции за Европа (ЕФСИ) да 

допринесе за успеха на единния пазар 

и да намали цифровото разделение 

между териториите; да подкрепя 

големите инфраструктурни проекти, 

необходими за модернизирането и 

доизграждането на цифровия единен 

пазар, но също така да стимулира 

регионалния растеж, като помага на 

местните органи да засилват 

иновациите и да привличат нови 

инвеститори и нови предприятия; 

Or. fr 

 

Изменение  1009 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27б. настоятелно призовава 

Комисията да отдели по-голямо 

внимание на общото подобрение на 

инвестиционния климат, на 

условията за достъп до финансиране 

и на развитието на цифровите 

мрежи, научните изследвания и 

иновативните предприятия, с цел да 

се реализира пълният потенциал на 

цифровия единен пазар и да се намали 

трайният дисбаланс между 

градските и селските райони; 

Or. fr 

 

Изменение  1010 

Патриция Тоя, Миапетра Кумпула-Натри, Катлен Ван Бремпт, Даниел Ника, 

Никола Данти, Флавио Дзанонато, Ренато Сору 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27в (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 27в. отново подчертава 

необходимостта от увеличаване на 

публичните и частните инвестиции в 

научни изследвания и иновации чрез 

стратегии като „Промишленост 

4.0“, които ще осигурят инвестиции в 

цифровизирани и взаимосвързани 

системи, увеличаващи продуктовите 

иновации и ефективността на 

процесите, също и чрез предлаганите 

инструменти от „интернет на 

предметите“; 

Or. en 

 

Изменение  1011 

Хосе Бланко Лопес, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27в. счита, че е необходимо – с цел по-

ускорено сближаване на регионите – 

да се създадат технологични 

центрове в по-слабо 

индустриализираните европейски 

региони, за да се намалят 

регионалните неравенства, да се 

улесни широкото разпространение на 

иновациите и да се гарантира достъп 

на стартиращите предприятия и 

МСП от всички региони на Европа до 

цифровата икономика; 

Or. es 

 

Изменение  1012 

Барбара Капел 
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Предложение за резолюция 

Параграф 27г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27г. счита, че в съответствие с 

плановете на Комисията и на 

държавите членки за 

реиндустриализация на Европа 

трябва да се положат повече усилия 

за подпомагане на европейските 

стопански отрасли да внедрят 

цифровите технологии в своя полза; 

Or. en 

 

Изменение  1013 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 4а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4a. Цифровизация на европейските 

стопански отрасли 

Or. en 

 

Изменение  1014 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. изразява съжаление, че много 

производители и стопански отрасли 

все още не са внедрили цифрови 

технологии и цифрови бизнес модели; 

Or. en 

 



 

PE569.787v01-00 24/178 AM\1076130BG.doc 

BG 

Изменение  1015 

Мартина Вернер, Клеър Муди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27г. подчертава, че промишлените 

сектори са изправени пред различни 

предизвикателства по отношение на 

цифровизацията; призовава 

Комисията да направи анализ дали 

съществува необходимост от 

започване на специфични за 

отделните сектори диалози относно 

цифровизацията с участието на 

всички съответни заинтересовани 

страни, включително социалните 

партньори; 

Or. en 

 

Изменение  1016 

Хосе Бланко Лопес, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27г. подчертава ролята, която може 

да играе цифровизацията за даване на 

необходимия стимул за постигане на 

целта, определена в стратегията 

„Европа 2020“ за повишаване на дела 

на сектора на промишлеността от 

15% на 20% в европейския БВП; 

Or. es 

 

Изменение  1017 

Мартина Вернер, Клеър Муди 
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Предложение за резолюция 

Параграф 27д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27д. призовава Комисията да 

координира и улесни диалога относно 

националните инициативи за 

цифровизация на производствените 

отрасли на европейско равнище, за да 

позволи обмена на най-добри 

практики и сътрудничеството за 

разработване и насърчаване на 

европейски стандарти; 

Or. en 

 

Изменение  1018 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27в. счита, че подобряването на 

стандартизацията и оперативната 

съвместимост, както и 

насърчаването на доверието в 

цифровите технологии са ключови 

фактори за подпомагане на 

стопанските отрасли и 

производителите да приложат тези 

технологии в своята дейност; 

Or. en 

 

Изменение  1019 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Ружа Графиня фон Тун унд 

Хоенщайн, Михал Бони, Сабине Ферхайен, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27б (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 27б. призовава за приемане на 

подходяща регулаторна среда, която 

активно насърчава иновациите и 

иновативните идеи, и подчертава 

необходимото трансгранично 

сътрудничество между държавите 

членки, органите и предприятията, 

както и съвместните инвестиции, 

които могат да изиграят ключова 

роля в това отношение; 

Or. en 

 

Изменение  1020 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 

Лопес, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27б. подчертава необходимостта 

инвестициите да бъдат свързани с 

иновации и предприемачество, като 

се увеличават максимално 

възможностите, предоставени от 

цифровата икономика и цифровото 

общество, и като се разгръща 

интелигентна европейска политика в 

сферата на промишлеността; 

Or. es 

 

Изменение  1021 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 
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 27д. счита, че въпреки че 

технологиите вече са налични, е 

необходима една рамка, която 

възнаграждава тяхното внедряване в 

допълнение към една стабилна, 

готова за бъдещето и благоприятна 

за иновациите нормативна рамка, 

която да помогне на стопанските 

отрасли и на производителите да се 

възползват от предимствата на 

цифровия единен пазар; 

Or. en 

 

Изменение  1022 

Хосе Бланко Лопес, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27е (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27е. смята, че постигането на 

„Промишленост 4.0“ е възможност за 

запазване и развитие на устойчива 

промишленост, създаване на високо 

квалифицирани работни места, 

насърчаване на енергийния преход и 

адаптиране към нарастващата 

персонализация на търсенето от 

страна на потребителите; 

Or. es 

 

Изменение  1023 

Катрин Стайлър, Тереза Грифин, Клеър Муди, Люси Андерсън, Серхио Гутиерес 

Прието 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 – алинея 1 (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 припомня, че Европейската комисия 
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предвижда, че до 2020 г. ЕС може да 

бъде изправен пред недостиг на 

825 000 специалисти в областта на 

ИКТ и че 90% от всички работни 

места във всички сектори и услуги, 

както и в промишлеността, ще 

изискват поне основни цифрови 

умения; призовава Комисията да 

предложи препоръки или план за 

действие на държавите членки 

относно това как да се справят по-

добре с насърчаването на цифровата 

грамотност и да стимулират обмена 

на най-добри практики; 

Or. en 

Изменение  1024 

Серхио Гутиерес Прието, Марлене Мици, Соледад Кабесон Руис, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. счита, че недостатъчното ниво 

на цифрови умения, неравномерното 

покритие и високите разходи 

ограничават ползите от 

информационно-комуникационните 

технологии (ИКТ); настоятелно 

призовава Комисията и държавите 

членки да дадат приоритет в 

рамките на управлението на единния 

пазар в процеса на европейския 

семестър на цифровото обучение на 

отделни лица и предприятия, както и 

на осигуряването на достъп до 

мрежова инфраструктура за всички 

граждани; 

Or. es 

 

Изменение  1025 

Евелин Гебхарт, Мария Жуан Родригеш, Лиса Яконсари, Марю Лауристин, 

Марлене Мици, Миапетра Кумпула-Натри, Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, 
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Серджо Гаетано Коферати, Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела, Катрин 

Стайлър, Мартина Вернер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27б. насърчава Комисията да 

представи предложение за европейско 

рамково законодателство, за да 

подготви бъдещите и настоящите 

служители за една все по-

цифровизирана промишленост, 

изискваща професионално обучение 

през целия живот и висока 

квалификация, за да развие 

допълнително една модерна и 

квалифицирана работна сила за 

високотехнологична производствена 

промишленост в Европа; 

Or. en 

 

Изменение  1026 

Мартина Вернер, Клеър Муди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27б. изразява убеждение, че 

висококвалифицираните служители 

са необходимо условие за 

изграждането на конкурентоспособна 

цифрова икономика; приветства 

съществуващите инициативи, като 

кампанията на ЕС за електронни 

умения; подчертава значението на 

обучението на служителите на 

работното място, за да могат да се 

адаптират към променящите се 

задачи; настоятелно призовава 

Комисията да проучи всички налични 

възможности на равнището на ЕС, за 

да подпомогне обучението и 
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преквалификацията на 

служителите; 

Or. en 

 

Изменение  1027 

Марк Тарабела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27а. припомня, че над 90 % от 

работните места в рамките на 

Съюза през 2020 г. ще изискват 

цифрови умения; поради това 

настоятелно призовава Комисията да 

подкрепя и да подготвя нашата 

работна ръка чрез финансиране на 

обучението и на мерки за 

преквалификация с цел пълноценно 

възползване от тази възможност; 

Or. fr 

 

Изменение  1028 

Евелин Гебхарт, Мария Жуан Родригеш, Лиса Яконсари, Марю Лауристин, Люси 

Андерсън, Марлене Мици, Емилиян Павел, Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, 

Серджо Гаетано Коферати, Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела, Катрин 

Стайлър, Мартина Вернер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. призовава Комисията и 

държавите членки да разработят 

метод на работа, евентуално чрез 

постоянен европейски форум, за да 

включат социалните партньори и 

други заинтересовани страни в един 

процес, който има за цел да облекчи 

периода на цифровия преход за 
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стопанските отрасли и тяхната 

работна сила; 

Or. en 

 

Изменение  1029 

Марк Тарабела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27б. настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да 

извършат оценки с цел установяване 

на качественото и количественото 

въздействие на цифровата икономика 

върху заетостта, и изразява своето 

убеждение, че цифровите дивиденти 

трябва да бъдат от полза за всички; 

Or. fr 

 

Изменение  1030 

Мартина Вернер, Клеър Муди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27в. подчертава, че цифровата 

трансформация на производствената 

промишленост има важни последици 

за служителите; отбелязва, че около 

40 % от всички работни места са 

засегнати от цифровизацията; този 

процес може да промени 

традиционното трудово 

правоотношение на пълно работно 

време и може да доведе до увеличаване 

на несигурните условия на труд; 

подчертава, че поради това 

синдикалните организации и 
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служителите трябва да бъдат 

изцяло ангажирани на всички етапи 

от процеса на трансформация; 

изтъква, че социалният диалог 

трябва да се засили на всички 

равнища (Европейски съюз, 

национално, секторно, дружествено); 

Or. en 

 

Изменение  1031 

Хосе Бланко Лопес, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27д. счита, че е от решаващо 

значение за насърчаването на една 

новаторска и творческа 

промишленост, създаваща 

висококачествени и специализирани 

работни места, да се засили 

сътрудничеството между всички 

елементи на веригата за създаване на 

стойност – доставчици на 

технологии, доставчици на 

комуникационна инфраструктура и 

производствени предприятия, така че 

да се предвиждат и да се реагира 

бързо и гъвкаво на непрекъснатите 

промени в потребителското търсене; 

Or. es 

 

Изменение  1032 

Кристиян Елер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 
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 27a. в тази връзка подчертава, че 

културните и творческите 

индустрии на Европа са двигател за 

икономически растеж и създаване на 

работни места, който според 

неотдавнашните проучвания създава 

повече от 550 милиарда евро добавена 

стойност към БВП и осигурява 

работни места за повече от 

13 милиона европейци; изтъква, че 

неотдавнашният икономически 

растеж в сектора е генериран главно 

от неговите дейности, свързани с 

ИКТ, и че те са движеща сила за 

цифровизацията на веригите за 

създаване на стойност и 

ежедневните дейности, което 

превръща културните и творческите 

индустрии във важен стълб на 

цифровия единен пазар; поради това 

подчертава, че създаването на цифров 

единен пазар следва да продължи да 

укрепва европейските културни и 

творчески индустрии чрез 

подобряване на правната сигурност в 

цифровата сфера за всички 

заинтересовани страни, включително 

притежателите на права, 

предприятията и потребителите; 

Or. en 

Изменение  1033 

Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27б. припомня, че европейските 

културни и творчески индустрии са 

основен двигател за развитието на 

информационното общество, 

технологиите и инвестициите в 

цифрова инфраструктура и услуги, 

което насърчава иновациите, 

растежа и творчеството, и 
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следователно европейските културни 

и творчески индустрии следва също 

да се възползват от революцията в 

областта на цифровите технологии 

посредством справедлив дял от 

добавената стойност; 

Or. en 

 

Изменение  1034 

Хосе Бланко Лопес, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27ж (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27ж. призовава да се засили 

контролът и сътрудничество между 

регулаторните органи, технологични 

центрове и академични институции с 

цел предотвратяване и преследване на 

измамите чрез неправомерно 

използване на технологични 

приложения, целящи заобикаляне на 

контрола, като разкритата масивна 

измама при продажбата на 

автомобили, манипулирани така, че 

да се скрият действителните емисии 

на парникови газове, в случая с 

Фолксваген; 

Or. es 

 

Изменение  1035 

Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. отново посочва значението на 

европейските системи за спътникова 
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навигация, по-специално „Галилео“ и 

EGNOS, за развитието на цифровия 

единен пазар по отношение на 

данните за позициониране и 

електронните времеви печати за 

приложенията „големи 

информационни масиви“ и „интернет 

на нещата“; 

Or. en 

 

Изменение  1036 

Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Хосе Бланко Лопес, Флавио Дзанонато, 

Тереза Грифин, Катрин Стайлър, Мириам Дали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. призовава за задължение за 

универсална услуга за 

широколентовото покритие и 

изтъква значението на публичните 

инвестиции в разширяването на 

широколентовите услуги до 

отдалечените или изолирани райони, 

където възвръщаемостта на 

инвестициите в инфраструктура не е 

голяма; 

Or. en 

 

Изменение  1037 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Ружа Графиня фон Тун унд 

Хоенщайн, Сабине Ферхайен, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. подчертава необходимостта от 

рамкови условия, които насърчават 

телекомуникационните оператори и 
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доставчиците на интернет услуги да 

станат общоевропейски; 

Or. en 

Изменение  1038 

Ираче Гарсия Перес, Тери Райнтке 

от името на комисията по правата на жените и равенството между половете 

Тери Райнтке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. подчертава огромния потенциал 

на жените новатори и предприемачи 

и важната роля, която те могат да 

играят в цифровата трансформация; 

призовава Комисията да инвестира в 

цифровия потенциал на жените и 

момичетата и напълно да подкрепи и 

насърчи предприемаческата култура 

на жените в областта на цифровите 

технологии, както и интегрирането и 

участието на жените в 

информационното общество; 

Or. en 

 

Изменение  1039 

Кристиян Елер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27б. припомня, че европейските 

културни пазари по естеството си са 

разнородни поради европейското 

културно и езиково многообразие; 

отбелязва, че това многообразие 

следва да се разглежда по-скоро като 

предимство, отколкото като пречка 

за цифровия единен пазар; 
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Or. en 

 

Изменение  1040 

Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27б. призовава Комисията да 

предложи регулаторни мерки, които 

могат да бъдат въведени или 

адаптирани на равнището на Съюза, 

за да се възползва от социално-

икономическите ползи на 

европейските програми за ГНСС, 

което би допринесло значително за 

консолидирането на цифровия единен 

пазар; 

Or. en 

 

Изменение  1041 

Корнелия Ернст, София Сакорафа 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 4.1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4.1.Изграждане на икономика на 

данните 

4.1.Изграждане на икономика на 

данните, в която централно място 

заемат гражданите 

Or. en 

 

Изменение  1042 

Евелин Гебхарт, Лиса Яконсари, Марлене Мици, Емилиян Павел, Серхио 

Гутиерес Прието, Марк Тарабела, Петра Камереверт, Юлия Реда 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 4.1 
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Предложение за резолюция Изменение 

4.1. Изграждане на икономика на 

данните 

4.1. Изграждане на икономика на 

данните, в която централно място 

заемат гражданите 

Or. en 

Изменение  1043 

Патриция Тоя, Дан Ника, Миапетра Кумпула-Натри, Серджо Гаетано Коферати, 

Симона Бонафе 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 4.1е (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4.1е. Намаляване на цифровото 

разделение чрез инвестиции в цифрови 

инфраструктури 

Or. en 

 

Изменение  1044 

Патриция Тоя, Даниел Ника, Катлен Ван Бремпт, Серджо Гаетано Коферати, 

Симона Бонафе, Ренато Сору 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 4.1г (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4.1г. призовава Комисията да 

подкрепи разгръщането на 

свръхвисокоскоростни 

широколентови мрежи във всички 

държави членки и да укрепи 

Директива 2014/61/ЕС, за да постигне 

целите на стратегията 

„Европа 2020“, които следва да се 

считат за минимални стандарти; 

призовава Комисията да увеличи 

целите до 100 Mbps за всички 

граждани и 1 Gbps за 

разпространението на услуги; 
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Or. en 

 

Изменение  1045 

Патриция Тоя, Даниел Ника, Никола Данти, Серджо Гаетано Коферати, Флавио 

Дзанонато, Симона Бонафе, Ренато Сору, Силвия Коста 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 4.1д (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4.1д. настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да 

увеличат подкрепата за проектите за 

широколентова инфраструктура, 

насочени към намаляване на 

цифровото разделение чрез 

обслужване най-напред на 

отдалечените и селските райони и 

предоставяне на важни услуги на 

населението, като електронно 

здравеопазване или електронно 

обучение; 

Or. en 

 

Изменение  1046 

Патриция Тоя, Миапетра Кумпула-Натри, Даниел Ника, Силвия Коста, Катлен 

Ван Бремпт, Никола Данти, Серджо Гаетано Коферати, Симона Бонафе, Ренато 

Сору, Пина Пичерно 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 4.1е (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4.1е. подчертава значението на 

пълното използване на вече 

наличните средства за инвестиции в 

цифрови технологии; призовава 

Комисията да постигне 

взаимодействие между европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове, ЕФСИ и други програми на 

Съюза, свързани с научните 
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изследвания, иновациите и 

конкурентоспособността; 

Or. en 

 

Изменение  1047 

Патриция Тоя, Катлен Ван Бремпт, Даниел Ника, Серджо Гаетано Коферати, 

Флавио Дзанонато, Ренато Сору 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 4.1ж (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4.1ж. счита, че Европа следва да 

внедри инфраструктура, интегрирана 

с безжични съвременни технологии, 

които могат да предоставят услуги 

над 100 Mbps навсякъде, по всяко 

време и с всяко устройство; 

Or. en 

Изменение  1048 

Херберт Ройл 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат 

да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите за 

икономиката и обществото, които се 

създават благодарение на 

цифровизацията, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

които се проявяват особено ако бъдат 

прилагани междусекторно; 

Or. de 
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Изменение  1049 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да донесат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, транспорт и логистика, 

здравеопазване и комуникации; 

Or. en 

 

Изменение  1050 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, но тези технологии 

трябва да бъдат интегрирани в цялата 

верига за създаване на стойност, като 

енергетика, логистика, транспорт или 

здравеопазване; 

Or. en 

Изменение  1051 

Ханс-Олаф Хенкел, Евжен Тошеновски, Вики Форд, Марек Юзеф Грубарчик, 

Бранислав Шкрипек 
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Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика, търговия на 

дребно, медии или здравеопазване; 

подчертава ролята, която играят 

рисковите капиталисти за 

подпомагане на създаването на 

качествено нови предприятия в 

областта на икономиката, основана 

на данни; 

Or. en 

Изменение  1052 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да донесат на икономиката и 

обществото, когато съответните 

информационни потоци бъдат 

насочени в полза на цялото общество, 
особено ако бъдат интегрирани с други 

сектори, като енергийни, логистични, 

здравни, административни и 

социални услуги, с цел да се създаде 

полезно взаимодействие с цифровия 

единен пазар; 
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Or. en 

 

Изменение  1053 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Сабине Ферхайен, Хена 

Виркунен, Паскал Аримон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да донесат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, транспорт, сигурност, 

логистика, банкиране или 

здравеопазване; 

Or. en 

 

Изменение  1054 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; посочва по-специално 

предимствата на тези технологии за 

МСП, производството и 
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промишлеността като цяло и изисква 

мерки, които да подпомагат тези 

участници на пазара при прилагането 

и внедряването на тези технологии;  

Or. de 

 

Изменение  1055 

Миапетра Кумпула-Натри, Йепе Кофод, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“, 

триизмерния печат и други основани 

на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, производство, транспорт, 

логистика, образование или 

здравеопазване; 

Or. en 

 

Изменение  1056 

Ева Паунова, Антонио Таяни 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 
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интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика, мобилни 

комуникации, интелигентни мрежи, 

управление на трафика, разкриване на 

измами, търговия на дребно онлайн и 

офлайн или здравеопазване; 

Or. en 

 

Изменение  1057 

Ренато Сору, Симона Бонафе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

комуникации; 

 (Заедно с логистиката и енергетиката, 

комуникациите са част от една 

промяна, която ще се засили от само 

себе си и ще допринесе за нова 

индустриална революция, а ползите в 

сектора на здравеопазването вече са 

част от комбинацията между тези 

три сектора.) 

Or. en 

 

Изменение  1058 

Адина-Йоана Вълян, Антонио Таяни, Михал Бони, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 
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Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

промишленост, енергетика, логистика 

или здравеопазване; 

Or. en 

Изменение  1059 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; отбелязва също така 

риска от монополизация чрез 

задкулисни игри в областта на 

технологиите и подчертава 

необходимостта да се гарантира пряк 

достъп на независими трети страни, 

доставчици на услуги, за 

дистанционна диагностика и 

поддръжка, например по отношение 

на разпоредбите на Директивата за 

системата e-Call относно 

поддържането на автомобили чрез 

създаване на вградени в автомобилите 

оперативно съвместими 

телематични платформи, с цел да се 
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подкрепи лоялната конкуренция, да се 

насърчат иновациите и да се повиши 

изборът на потребителите на 

пазарите за вторични услуги; 

Or. en 

 

Изменение  1060 

Пилар дел Кастильо Вера, Адина-Йоана Вълян, Антонио Лопес-Истурис Уайт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

промишленост, научни изследвания, 

финансови услуги, енергетика, 

логистика или здравеопазване; 

Or. en 

Изменение  1061 

Робер Рошфор 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, транспорт, логистика или 
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здравеопазване; здравеопазване; 

Or. fr 

 

Изменение  1062 

Михал Бони, Хена Виркунен, Франсоаз Гростет, Антонио Таяни, Роберта Мецола, 

Ан Сандер, Барбара Капел, Маркус Пипер, Данута Мария Хюбнер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

например автомобилен, енергийна 

ефективност, логистика, транспорт, 

киберсигурност и здравеопазване; 

Or. en 

 

Изменение  1063 

Корнелия Ернст, София Сакорафа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава едновременно 

възможностите и рисковете, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 
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здравеопазване; подчертава, че 

същността на защитата на данните 

се състои в контрол над личните 

данни, а генерирането на нови лични 

данни посредством профилиране 

представлява едно от най-големите 

предизвикателства за 

неприкосновеността на личния 

живот и доверието в цифровата 

икономика; 

Or. en 

 

Изменение  1064 

Едуар Мартен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; въпреки това 

предупреждава относно рисковете от 

монетизация без контрол и с 

прекомерни данни, която ще доведе до 

конфискуването на очакваните 

колективни печалби единствено в 

полза на някой частни интереси и в 

крайна сметка до създаването на нови 

олигополи; 

Or. fr 

 

Изменение  1065 

Юлия Реда, Индрек Таранд 
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Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, ако бъдат прилагани, като 

се зачитат максимално основните 

права и се цели предоставянето на 

равен, универсален достъп до тези 

технологии; 

Or. en 

 

Изменение  1066 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, но също 

така и рисковете, които новите ИК 

технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

Or. it 

Изменение  1067 

Хуан Карлос Хираута Видал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 
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Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика, здравеопазване 

или служби за спешна помощ; 

Or. en 

 

Изменение  1068 

Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза Грифин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

(Не се отнася до българския текст.) 

Or. en 

 

Изменение  1069 

Мариан-Жан Маринеску, Адина-Йоана Вълян, Карлуш Куелю 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 
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28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, интернет на предметите и други 

основани на данни технологии, могат да 

предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика или 

здравеопазване; 

28. подчертава възможностите, които 

новите ИК технологии, като големите 

информационни масиви, изчисленията в 

облак, „интернет на предметите“ и 

други основани на данни технологии, 

могат да предложат на икономиката и 

обществото, особено ако бъдат 

интегрирани с други сектори, като 

енергетика, логистика, здравеопазване 

или служби за спешна помощ; 

Or. en 

 

Изменение  1070 

Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28a. призовава за създаването на 

амбициозна стратегия на единния 

цифров пазар, която да улеснява 

разработването на нови услуги и да е 

подкрепена от балансирани и 

съразмерни правила за защита на 

данните, като се запази подходяща 

неприкосновеност на личните данни 

онлайн и не се възпрепятстват 

възможностите за Европа да 

притежава силни позиции в сферата 

на иновациите, основани на данни; 

Or. en 

 

Изменение  1071 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28a. припомня, че плодотворното 



 

AM\1076130BG.doc 53/178 PE569.787v01-00 

 BG 

използване на тези възможности в 

най-добрия интерес за европейските 

граждани; изисква в същото време 

внимателна и непрекъсната оценка 

на риска, предназначена да 

предотвратява всякакви вреди за 

комплексното равновесие на 

цифровата среда и още по-специално 

на основните права; в този контекст 

поставя акцент на това 

Европейската Комисия да окаже 

продължителен надзор върху 

профилиращи инициативи и 

технологии, целящи генерирането на 

нови лични данни, както за търговско 

приложение, така и за други цели; 

Or. en 

 

Изменение  1072 

Михал Бони, Хена Виркунен, Франсоаз Гростет, Пилар дел Кастильо Вера, 

Антонио Таяни, Роберта Мецола, Ан Сандер, Ева Паунова, Барбара Капел, 

Маркус Пипер, Данута Мария Хюбнер, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28a. счита, че икономиката, основана 

на данни, е ключова за 

икономическото развитие; счита, че 

гаранциите за неприкосновеност на 

личния живот и за сигурност са от 

основно значение за изграждането на 

доверие в сферата на цифровите 

технологии; 

Or. en 

Изменение  1073 

Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28б (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 28б. подчертава, че стабилното и 

сигурно движение на данни 

представлява основна част от 

глобалните вериги за създаване на 

добавена стойност, и че икономика, 

основана на данни и градяща се от 

иновации, е ключова за глобалната 

конкурентоспособност на 

европейските предприятия; поради 

това приветства инициативата на 

Комисията за свободното движение 

на данни; 

Or. en 

 

Изменение  1074 

Михал Бони, Хена Виркунен, Франсоаз Гростет, Антонио Таяни, Роберта Мецола, 

Ан Сандер, Ева Паунова, Барбара Капел, Маркус Пипер, Данута Мария Хюбнер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28б. счита, че за събирането, 

обработването и анализиране на 

информацията и данните е 

необходима възможно най-

високопроизводителна, изчислителна 

инфраструктура и сигурно 

съхранение, което е свързано с 

развитието на компютърните услуги 

в облак в Европа; 

Or. en 

 

Изменение  1075 

Миапетра Кумпула-Натри, Мириам Дали, Едуар Мартен, Ренато Сору 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28б (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 28б. подчертава, че интегрирането на 

ИК технологии за нуждите на 

различните области е необходимо да 

бъде основано на оперативна 

съвместимост, откритост, принципи 

за технологична неутралност и 

преносимост, и че тези принципи 

трябва да се подкрепят като 

двигател за иновации при 

разработването на нови идеи, 

продукти или услуги; 

Or. en 

 

Изменение  1076 

Миапетра Кумпула-Натри, Мириам Дали, Ева Каили, Йепе Кофод, Патриция Тоя, 

Катлен Ван Бремпт, Флавио Дзанонато, Карлуш Зориню 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28г. насърчава ЕС да съдейства на 

регионите и градовете да използват 

капацитета на ИКТ по различни 

начини, за изграждане на 

интелигентни иновативни 

стратегии за пример чрез 

интелигентна специализация с цел 

нашите градове да се превърнат в по-

добро място за живеене, за работа и 

за извършване на стопанска дейност; 

Or. en 

Изменение  1077 

Миапетра Кумпула-Натри, Даниел Ника, Катлен Ван Бремпт, Карлуш Зориню 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28д (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 28д. насърчава основаващи се на ИКТ 

приложения за устойчиво управление 

на природните ресурси и материали 

при етапите на производство, 

употреба и край на жизнения цикъл и 

счита, че този принцип също следва 

да се прилага за отпечатъка на 

свързаните с ИКТ материали и 

хардуер като центрове за данни и 

смартфони; подкрепя 

разработването на цифрови бази 

данни за природни ресурси в целия ЕС, 

които се базират на национални и 

съгласувани данни; 

Or. en 

 

Изменение  1078 

Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28в. призовава Комисията да 

разработи потенциал за по-безопасни, 

интелигентни и екологични средства 

за транспорт по пътищата в 

бъдещото законодателство в 

областта на единния цифров пазар, 

както и да насърчава проекти за 

устройства „автомобил към 

автомобил“ и „автомобил към 

пътища“ като вид стимулиране на 

икономиката за иновации и отваряне 

на нови възможности за стопански 

дейности за европейските 

предприятия в сферата на ИКТ; 

Or. en 
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Изменение  1079 

Миапетра Кумпула-Натри, Хосе Бланко Лопес, Йепе Кофод, Едуар Мартен, Клеър 

Муди, Даниел Ника, Катлен Ван Бремпт, Флавио Дзанонато, Карлуш Зориню 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28в. подчертава, че цифровизацията в 

областта на енергетиката води със 

себе си интелигентни измервания, 

интелигентни мрежи и центрове за 

съхранение на данни, които създават 

нова основа за по-ефикасно и по-

гъвкаво енергийно производство и 

употреба, както и повече данни за 

социално инженерство и планиране; 

Or. en 

 

Изменение  1080 

Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28б. отново посочва значението на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, в допълнение на други 

финансови инструменти и 

мобилизирането на частно 

финансиране за целеви инвестиции в 

цифровата икономика, за бъдещите 

ключови инфраструктури на ЕС като 

пътища, железопътни линии, 

енергийни мрежи и тръбопроводи и 

широколентови мрежи; 

Or. en 

 

Изменение  1081 

Клеър Муди, Миапетра Кумпула-Натри, Хосе Бланко Лопес, Флавио Дзанонато, 
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Тереза Грифин, Катрин Стайлър, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28a. обръща особено внимание на 

ползите от „интернет на 

предметите“ и свободно достъпните 

данни за действия, свързани с 

климата, замърсяването на въздуха и 

опазването на околната среда, по-

специално посредством инициативи 

като програмата на Комисията 

„Интелигентни градове“; 

Or. en 

 

Изменение  1082 

Миапетра Кумпула-Натри, Евелин Гебхарт, Карлуш Зориню, Катлен Ван Бремпт, 

Едуар Мартен, Дан Ника, Клеър Муди, Карлуш Зориню 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28a. подчертава факта, че най-

значителната промяна в процеса на 

цифровизация на промишлеността и 

производството не е техническата, а 

социалната промяна; приветства 

идеята за изграждане на Европейски 

форум, който да включва социални 

партньори и други заинтересовани 

страни с цел развитие на бъдещия 

социален модел на Европа в ерата на 

цифровите технологии и оценка за 

необходимото образование, умения и 

обучение за бъдещите трудови 

нужди; 

Or. en 
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Изменение  1083 

Мариан-Жан Маринеску, Адина-Йоана Вълян 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28a. счита, че бъдещото 

законодателство в сферата на 

единния цифров пазар следва да 

гарантира пълен достъп на всички 

граждани на ЕС до услугите на номер 

112, включително нечуващите лица, 

лицата с увреден слух и лицата с 

увреден говор; 

Or. en 

 

Изменение  1084 

Марк Тарабела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28а. настоятелно призовава 

Комисията да проучи възможността 

да се направят достъпни и безплатни 

в цифров вид всички научни 

изследвания, финансирани поне 

наполовина с публични средства, в 

рамките на разумен срок, който няма 

да навреди на икономическите и 

социалните ползи, включително на 

заетостта, на издателските къщи в 

тази област; 

Or. fr 

Изменение  1085 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28б (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 28б. призовава Комисията да 

гарантира, че инициативите се 

разработват и прилагат с цел 

улеснено влизане на предприемачи и 

МСП на съществуващите пазари и на 

тези, които ще бъдат създадени, и по-

специално да гарантира, че 

европейските инициативи ще 

стимулират не само публичните, а и 

частните инвестиции в такива 

технологии; 

Or. en 

 

Изменение  1086 

Миапетра Кумпула-Натри, Йепе Кофод, Емилиян Павел, Катлен Ван Бремпт, 

Карлуш Зориню 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28д. припомня, че ИКТ, като 

например мобилните приложения за 

здравеопазване, могат да бъдат в 

плюс в областта на социалните 

грижи, здравното наблюдение и 

записване чрез предоставяне на по-

добри и по-евтини услуги за 

здравеопазване и за достойно 

остаряване на европейските 

граждани; 

Or. en 

 

Изменение  1087 

Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28б (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 28б. припомня, че плодотворното 

използване на тези възможности в 

най-добрия интерес за европейските 

граждани изисква в същото време 

внимателна и непрекъсната оценка 

на риска, проектирана да 

предотвратява всякакви вреди за 

комплексното равновесие на 

цифровата среда и още по-специално 

на основните права; в този контекст 

поставя акцент на това 

Европейската Комисия да окаже 

продължителен надзор върху 

профилиращи инициативи и 

технологии, целящи генерирането на 

нови лични данни, както за търговско 

приложение, така и за други цели; 

Or. en 

 

Изменение  1088 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на 

големите информационни масиви до 

март 2016 г. с цел да предвиди нуждите 

на технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните рискове и 

предизвикателства; 

29. призовава Комисията да извърши 

широк и прозрачен многостранен 

преглед на големите информационни 

масиви съвместно с публичния и 

частния сектор, включително и 

гражданското общество до март 

2016 г., целящ да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, като определи 

възможностите, които носят те за 

гражданите и предприятията и да 

вземе мерки относно потенциалните 

рискове и предизвикателства; 

Or. en 
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Изменение  1089 

Патриция Тоя, Даниел Ника, Катлен Ван Бремпт, Флавио Дзанонато, Симона 

Бонафе, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г. 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните рискове и 

предизвикателства; 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния, частния сектор, 

университетите и 

изследователските центрове широк и 

прозрачен преглед за придобиване на 

представа за бъдещите тенденции в 

използването на големите 

информационни масиви, „интернет на 

предметите“, интелигентните 

градове до март 2016 г., с цел да 

предвиди нуждите на технологиите, 

използващи големи информационни 

масиви, и да вземе мерки относно 

потенциалните рискове и 

предизвикателства; 

Or. en 

 

Изменение  1090 

Марго Паркър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г. 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните рискове и 

предизвикателства; 

29. счита, че един надпартиен орган 

би могъл да извърши съвместно с 

публичния и частния сектор широк и 

прозрачен преглед на големите 

информационни масиви, с цел да 

предвиди нуждите на технологиите, 

използващи големи информационни 

масиви, и да вземе мерки относно 

потенциалните рискове и 

предизвикателства; 

Or. en 
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Изменение  1091 

Масимилиано Салини 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г. 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните рискове и 

предизвикателства; 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г., 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните 

предизвикателства и възможности; 

Or. it 

 

Изменение  1092 

Даниел Далтон, Вики Форд, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г. 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните рискове и 

предизвикателства; 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г., 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните рискове и 

предизвикателства, включително 

необходимостта да се избегне 

прекалено натоварената 

бюрократична система от правила, 

която ще възпира иновациите и 

инвестициите; 

Or. en 
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Изменение  1093 

Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г. 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните рискове и 

предизвикателства; 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г., 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните рискове и 

предизвикателства; подчертава, че 

достъпът до висококачествени 

големи информационни масиви е от 

голямо значение за иновационните 

изследвания и за създаването на нови 

продукти и услуги в повечето области 

на промишлеността; 

Or. en 

 

Изменение  1094 

Денис де Йонг, Иржи Мащалка, Корнелия Ернст 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г. 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните рискове и 

предизвикателства; 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г., 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните рискове и 

предизвикателства, по-специално по 

отношение на правото за 

неприкосновеност на личния живот; 
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Or. en 

 

Изменение  1095 

Михал Бони, Хена Виркунен, Пилар дел Кастильо Вера, Антонио Таяни, Роберта 

Мецола, Ева Паунова, Барбара Капел, Маркус Пипер, Данута Мария Хюбнер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г. 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните рискове и 

предизвикателства; 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г., 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните рискове и 

предизвикателства; гарантира по-

добри условия за регулаторна, както и 

нерегулаторна рамка, като например 

кодекс за поведение, насоки, 

препоръки, необходими за растежа в 

областта на големите 

информационни масиви; 

Or. en 

 

Изменение  1096 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г. 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г., 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно рисковете и 
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рискове и предизвикателства; предизвикателствата, които те 

пораждат; 

Or. it 

 

Изменение  1097 

Катрин Стайлър, Тереза Грифин, Клеър Муди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния и частния сектор 

широк и прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г. 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните рискове и 

предизвикателства; 

29. призовава Комисията да извърши 

съвместно с публичния, частния сектор 

и гражданското общество широк и 

прозрачен преглед на големите 

информационни масиви до март 2016 г., 

с цел да предвиди нуждите на 

технологиите, използващи големи 

информационни масиви, и да вземе 

мерки относно потенциалните рискове и 

предизвикателства; 

Or. en 

 

Изменение  1098 

Даниел Ника, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 29a. призовава Комисията да разгледа 

възможността за въвеждането на 

единна рамка за доставчици на услуги 

за изчисления в облак, с цел да се 

гарантира поверителност, цялост и 

наличност на съхранените данни в 

облак, като същевременно взема под 

внимание вече съществуващите 

инфраструктури тип „изчислителен 

облак“; 
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Or. en 

 

Изменение  1099 

Ханс-Олаф Хенкел, Вики Форд, Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, 

Бранислав Шкрипек 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 29a. призовава Комисията да се 

въздържа да публикува онлайн целите 

на държавите членки за закупуване 

дори ако те не са от задължителен 

характер; следва да се отбележи, че 

всяко публикуване на такива цели би 

могло да ускори заличаването на 

малки и средни предприятия в 

сектора на търговията на дребно във 

вътрешните градски квартали; 

Or. en 

 

Изменение  1100 

Михал Бони, Хена Виркунен, Франсоаз Гростет, Пилар дел Кастильо Вера, 

Антонио Таяни, Адина-Йоана Вълян, Роберта Мецола, Ружа Графиня фон Тун унд 

Хоенщайн, Ан Сандер, Ева Паунова, Барбара Капел, Маркус Пипер, Данута 

Мария Хюбнер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 29a. насърчава Комисията и 

държавите членки да въведат 

регулаторна рамка, която да 

стимулира инвестициите в 

мрежовата инфраструктура, 

пригодена за бъдещите изисквания на 

свързаната цифрова икономика; 

Or. en 
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Изменение  1101 

Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 29a. счита, че цифровизацията на 

промишлеността е взаимосвързана с 

инвестирането в областта на 

радиочестотната идентификация 

(RFID) и други свързани технологии с 

„интернет на предметите“ (IoT), 

които представляват огромен 

потенциал за развитие в сферата на 

транспорта, енергийната 

ефективност, околната среда, 

производството, търговията на 

дребно и борбата срещу 

фалшифициране; 

Or. en 

 

Изменение  1102 

Михал Бони, Хена Виркунен, Пилар дел Кастильо Вера, Антонио Таяни, Йежи 

Бузек, Роберта Мецола, Ева Паунова, Барбара Капел, Маркус Пипер, Анна Мария 

Кораца Билд, Данута Мария Хюбнер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 29б. високо оценява инициативата на 

Комисията за създаване на ПЧП за 

големи информационни масиви; 

публично-частните партньорства 

(ПЧП) ще укрепят сектора на 

големите информационни масиви и 

ще допринесат за полагане на 

основите на проспериращата 

икономика на бъдещето, основана на 

данни; 
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Or. en 

 

Изменение  1103 

Марго Паркър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във 

връзка с интернет на предметите, 

придружени от стратегия за 

определяне на стандарти, укрепване 

на доверието в тези технологии чрез 

сигурност и прозрачност и чрез 

инициативата за „свободно движение 

на данни“, изясняване на правилата 

относно използването и 

собствеността на данните и достъпа 

до тях, както и улесняване на 

смяната на доставчици на услуги по 

пренос на данни, за да се предотврати 

възникване на зависимост; 

заличава се 

Or. en 

Изменение  1104 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във 

връзка с интернет на предметите, 

придружени от стратегия за 

определяне на стандарти, укрепване 

на доверието в тези технологии чрез 

сигурност и прозрачност и чрез 

инициативата за „свободно движение 

30. подчертава изключително високия 

риск, присъщ на така наречения 

„интернет на предметите“, по 

отношение на евентуалното 

незаконно профилиране на най-

интимните навици на 

потребителите, както от страна на 

попадащите под това наименование 

производители и доставчици на 
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на данни“, изясняване на правилата 

относно използването и 

собствеността на данните и достъпа 

до тях, както и улесняване на смяната 

на доставчици на услуги по пренос на 

данни, за да се предотврати 

възникване на зависимост; 

мрежови услуги, така и от страна на 

трети лица, разполагащи с незаконен 

дистанционен достъп до 

устройствата; посочва също така 

опасността, присъща на 

поверяването на дистанционно 

контролируем софтуер на 

управлението на устройства, които в 

случай причинена от дистанционно 

манипулиране на софтуера авария, 

биха могли да представляват сериозна 

опасност за хора и имущество; 

Or. it 

 

Изменение  1105 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с интернет на предметите, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици 

на услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на 

зависимост; 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с „интернет на предметите“, доколкото 

това е ключово за иновации, 

реиндустриализация, участие и 

консолидиране на местните 

общности, както и за 

интердисциплинарното обогатяване 

на цялата цифрова среда; 

Or. en 

Изменение  1106 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел, Евжен Тошеновски 
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Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във 

връзка с интернет на предметите, 

придружени от стратегия за 

определяне на стандарти, укрепване на 

доверието в тези технологии чрез 

сигурност и прозрачност и чрез 
инициативата за „свободно движение на 

данни“, изясняване на правилата 

относно използването и собствеността 

на данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

30. призовава Комисията да 

гарантира, че всяка инициатива, 

свързана с „интернет на предметите“ е 

подходяща за случая, адекватна 

спрямо бъдещето и технологично 

неутрална; подчертава, че в бързо 

променящата се цифрова среда, 

Комисията следва да работи 

доколкото е възможно със 

съществуващи глобални инициативи 

за разработване на стандарти, 

насочвани от промишлеността, за да 

гарантира, че единният пазар остава 

достъпен за трети държави и следва 

технологичния прогрес; подчертава 

необходимостта да бъде подкрепена 
инициативата за „свободно движение на 

данни“ едновременно от ЕС и от 

трети държави, доколкото е 

възможно, отчитайки нарастващата 

загриженост за някои държави 

членки, въвеждащи изисквания за 

локализиране на данните, предвид 

непреките, но значителни последици, 

които тези изисквания ще имат за 

правилното функциониране на 

единния пазар; призовава за 

изграждането на подробни 

технически правила и процедури за 

изпитване при прилагането на някои 

правила за обработване на лични 

данни, изясняване на правила относно 

използването, достъпа и собствеността 

на личните данни, както и улесняване 

на смяната на доставчици на услуги по 

пренос на данни, за да се предотврати 

възникване на зависимост, в случаите, 

когато съществува търсене на 

такива услуги; 

Or. en 
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Изменение  1107 

Андреас Шваб, Паскал Аримон, Анна Мария Кораца Билд, Ева Паунова, Филип 

Жювен, Инесе Вайдере, Ламберт ван Нистелрой 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с интернет на предметите, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с „интернет на предметите“, 

придружени от стратегия за определяне 

на стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“; 

призовава Комисията да анализира 

задълбочено въпроса дали е 

необходимо евентуално изясняване, 

извън съществуващото 

законодателство, на правилата 

относно използването на данните, 

достъпа до тях и правата върху тях, 

както и улесняването на смяната на 

доставчици на услуги по пренос на 

данни, за да се предотврати възникване 

на зависимост; 

Or. de 

 

Изменение  1108 

Миапетра Кумпула-Натри, Даниел Ника 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с интернет на предметите, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с „интернет на предметите“ и 

промишления интернет, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 
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прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

Or. en 

 

Изменение  1109 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с интернет на предметите, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с „интернет на предметите“, 

придружени от доброволческа, водена 

от пазара, честна и прозрачна 

стратегия за определяне на стандарти, 

укрепване на доверието в тези 

технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

Or. en 

 

Изменение  1110 

Ан Сандер, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 
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Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с интернет на предметите, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с „интернет на предметите“, както и за 

инвестиции в технологиите за 

съхранение и обработване на големи 

информационни масиви в Европа, 
придружени от стратегия за определяне 

на стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност, равнопоставено 

законодателство за европейските и за 

международните участници, и чрез 

инициативата за „свободно движение на 

данни“, изясняване на правилата 

относно използването и собствеността 

на данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

Or. en 

 

Изменение  1111 

Лиса Яконсари, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с интернет на предметите, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

30. призовава за разработването на 

европейски подход, за собствена и 

автономна за ЕС инфраструктура в 

областта на ИКТ („европейски 

интернет“) и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с „интернет на предметите“, 

придружени от стратегия за определяне 

на стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 
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услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

Or. en 

 

Изменение  1112 

Корнелия Ернст, София Сакорафа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с интернет на предметите, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с „интернет на предметите“, 

придружени от стратегия за определяне 

на стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност, 

защита на данните още при 

проектирането и по подразбиране, и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

Or. en 

Изменение  1113 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Сабине Ферхайен, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

30. призовава за разработването на 

цялостен европейски подход и за по-
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интеграция на единния пазар във връзка 

с интернет на предметите, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

нататъшна интеграция на единния пазар 

във връзка с „интернет на предметите“ 

и за засилване на инвестициите в 

тази област, придружени от стратегия 

за определяне на стандарти, укрепване 

на доверието в тези технологии чрез 

сигурност и прозрачност, 

равнопоставеност между всички 

участници и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

Or. en 

 

Изменение  1114 

Евелин Гебхарт, Миапетра Кумпула-Натри, Мартина Вернер, Юлия Реда 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с интернет на предметите, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с „интернет на предметите“, 

придружени от стратегия за определяне 

на стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност защита на данните още 

при проектирането и по 

подразбиране, и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

Or. en 
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Изменение  1115 

Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с интернет на предметите, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с „интернет на предметите“, 

придружени от стратегия за определяне 

на стандарти, гаранция за сигурност и 

неприкосновеност на личния живот 

още при проектирането на свързани с 

„интернет на предметите“ 

технологии, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

Or. en 

Изменение  1116 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с интернет на предметите, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с „интернет на предметите“, 

придружени от прозрачна стратегия за 

свободно определяне на стандарти, 

укрепване на доверието в тези 

технологии чрез сигурност и 
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„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

Or. en 

 

Изменение  1117 

Хосе Бланко Лопес, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с интернет на предметите, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с „интернет на предметите“, 

придружени от стратегия за определяне 

на правила и стандарти, укрепване на 

доверието в тези технологии чрез 

сигурност и прозрачност и чрез 

инициативата за „свободно движение на 

данни“, изясняване на правилата 

относно използването и собствеността 

на данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

Or. es 

Изменение  1118 

Михал Бони, Кришианис Каринш, Хена Виркунен, Антонио Таяни, Адина-Йоана 

Вълян, Кая Калас, Ева Паунова, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Маркус 

Пипер, Данута Мария Хюбнер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 
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Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с интернет на предметите, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

30. призовава за разработването на 

европейски подход, за насърчаването 

на глобалната икономика, основана на 

данни и улеснение за безопасен 

международен трансфер на данни, и 

за по-нататъшна интеграция на единния 

пазар във връзка с „интернет на 

предметите“, придружени от стратегия 

за определяне на стандарти, укрепване 

на доверието в тези технологии чрез 

сигурност и прозрачност и чрез 

инициативата за „свободно движение на 

данни“, изясняване на правилата 

относно използването и собствеността 

на данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

предотврати възникване на зависимост; 

Or. en 

 

Изменение  1119 

Ханс-Олаф Хенкел, Евжен Тошеновски, Вики Форд, Марек Юзеф Грубарчик, 

Бранислав Шкрипек 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с интернет на предметите, придружени 

от стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 

30. призовава за разработването на 

европейски подход и за по-нататъшна 

интеграция на единния пазар във връзка 

с „интернет на предметите“, 

придружени от стратегия за определяне 

на стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването и собствеността на 

данните и достъпа до тях, както и 

улесняване на смяната на доставчици на 

услуги по пренос на данни, за да се 
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предотврати възникване на зависимост; предотврати възникване на зависимост; 

подчертава необходимостта да се 

намери равновесие между 

основателните опасения за 

защитата на данните и 

необходимостта да се подсигури 

неоползотворено до момента 

„свободно движение на данни“; 

подчертава, че докато се цели 

зачитането на неприкосновеността 

на личния живот на потребителя, 

проблемът със съхранението на 

данните следва да се разглежда по-

начин, който не възпрепятства 

предприятията, осъществяващи 

дейност извън ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  1120 

Пилар дел Кастильо Вера, Михал Бони, Карлуш Куелю, Антонио Лопес-Истурис 

Уайт, Йежи Бузек, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30a. изразява загриженост, че 

инфраструктурите тип 

„изчислителен облак“ за научни 

работници все още работят като 

отделни субекти в различните 

дисциплини и държави членки; 

призовава Комисията в 

сътрудничество с организациите за 

електронни инфраструктури и с 

научните изследователи да изготви 

план за действие, който да доведе до 

създаването на единен отворен научен 

„изчислителен облак“ до края на 

2016 г.; подчертава, че за 

изпълнението на това са необходими 

значителни инвестиции в 

технологията „изчислителен облак“, 

компютърните услуги в облак и 

научните анализи от световна класа; 
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счита, че отвореният научен 

„изчислителен облак“ следва да 

служи като стимул за развитието на 

изчислителни облаци в Европа извън 

науката, за създаването на по-

ефикасни публични услуги, центрове 

за иновации, екосистеми за 

стартиращи предприятия и за 

подобряване сътрудничеството 

между университети и 

промишленост по отношение на 

търговската реализация на 

технологиите; 

Or. en 

 

Изменение  1121 

Дита Харанзова, Кая Калас, Ула Тьорнес, Марите Схаке, Антанас Гуога 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30a. подчертава принципите 

„неприкосновеност на личния живот 

още при проектирането“ и 

„неприкосновеност на личния живот 

по подразбиране“, и че 

потребителите следва да изказват 

мнението си активно за начина, по 

който техните данни се използват и 

да разполагат с ясен, лесен и 

интегриран начин за промяна в 

състоянието им на 

„участие/неучастие“ по отношение 

на трансфера на данни; 

Or. en 

 

Изменение  1122 

Марите Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30a (нов) 



 

PE569.787v01-00 82/178 AM\1076130BG.doc 

BG 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30a. призовава за разработването на 

съгласувана външна политика по 

отношение на инициативите за 

локализиране на данни относно 

политиката на външните работи на 

ЕС, търговията и управлението на 

интернет; 

Or. en 

 

Изменение  1123 

Марите Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30б. приветства инициативи за 

свободен достъп и свободно достъпни 

данни; 

Or. en 

 

Изменение  1124 

Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30a. призовава Комисията да 

предприеме подходящи мерки за 

осигуряване на енергийно-ефективна 

инфраструктура в областта на ИКТ 

и за насърчаване производството на 

енергийно ефективни продукти с 

дълъг жизнен цикъл; 

Or. en 
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Изменение  1125 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30а. призовава Комисията да приеме 

мерки, чрез които да се премахнат 

прекомерните пречки в иновативните 

сектори и да се създадат стимули за 

инвестиции в НИРД, да се въведе 

европейска стандартизация и да се 

реши настоящият проблем с 

нарушаването на патентните от 

съществено значение за стандарт; 

счита за важно да се предвиди 

справедлив баланс между тези, които 

инвестират в научноизследователска 

и иновационна дейност за 

разработването на такива патенти 

от съществено значение за стандарт, 

и тези, които ги използват; 

подчертава, че патентите от 

съществено значение за даден 

стандарт са важен елемент от 

стандартизацията и представляват 

елемент от бизнес модела на редица 

предприятия от ИКТ сектора в ЕС, и 

призовава за мерки за запазване на 

висококачествена система за 

стандартизация, която предлага 

стимули за оптимален технологичен 

принос, допуска появата на 

оперативно съвместими и 

иновативни цифрови услуги и 

приложения и прави възможни 

споразуменията за патентни лицензи 

при справедливи, разумни и 

недискриминационни условия; 

Or. de 
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Изменение  1126 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30a. припомня, че ключовите 

елементи на такъв интегриращ 

подход са: стратегия за определяне на 

стандарти, укрепване на доверието в 

тези технологии чрез сигурност и 

прозрачност, защита на данните още 

при проектирането и по 

подразбиране, и чрез инициативата за 

„свободно движение на данни“, 

изясняване на правилата относно 

използването, достъпа и 

управлението на данните, както и 

премахване на бариерите по 

отношение на смяната на 

доставчици на услуги по пренос на 

данни, за да се предотврати 

възникване на зависимост, както и 

други нарушения на пазара; 

  

Or. en 

 

Изменение  1127 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30a. подчертава необходимостта от 

задълбочен анализ и оценка на 

въздействието, преди да се приложат 

инструментите за насърчаване на 

иновация и инвестиции в 

икономиката, основана на данни; 

Or. en 
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Изменение  1128 

Херберт Ройл 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. счита, че публичните 

администрации следва по 

подразбиране да предоставят 

свободен достъп до данните си и 

следва да бъде постигнат напредък по 

размера на свободно достъпните 

управленски данни и по определянето 

на ключови набори от данни, които 

трябва да бъдат предоставяни поради 

значението си за развитието на 

иновативни услуги; 

заличава се 

Or. de 

 

Изменение  1129 

Ангелика Ниблер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. счита, че публичните 

администрации следва по 

подразбиране да предоставят 

свободен достъп до данните си и 

следва да бъде постигнат напредък по 

размера на свободно достъпните 

управленски данни и по определянето 

на ключови набори от данни, които 

трябва да бъдат предоставяни поради 

значението си за развитието на 

иновативни услуги; 

заличава се 

Or. de 
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Изменение  1130 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. счита, че публичните администрации 

следва по подразбиране да 

предоставят свободен достъп до 
данните си и следва да бъде постигнат 

напредък по размера на свободно 

достъпните управленски данни и по 

определянето на ключови набори от 

данни, които трябва да бъдат 

предоставяни поради значението си 

за развитието на иновативни услуги; 

31. счита, че публичните администрации 

следва да структурират по 

подразбиране данните си в наличност 

по свободно достъпни модели, 

считайки общата информация, която 

се съдържа в тези данни като 

споделен ресурс; съответно призовава 

Европейската Комисия да проведе 

широкообхватни и приобщаващи 

инициативи с цел обсъждане как да се 

постигне напредък; 

Or. en 

 

Изменение  1131 

Даниел Ника 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. счита, че публичните администрации 

следва по подразбиране да предоставят 

свободен достъп до данните си и следва 

да бъде постигнат напредък по размера 

на свободно достъпните управленски 

данни и по определянето на ключови 

набори от данни, които трябва да бъдат 

предоставяни поради значението си за 

развитието на иновативни услуги; 

31. счита, че публичните администрации 

следва по подразбиране да предоставят 

точен, актуален и свободен достъп до 

данните си и следва да бъде постигнат 

напредък по размера на свободно 

достъпните управленски данни и по 

определянето на ключови набори от 

данни, които трябва да бъдат 

предоставяни поради значението си за 

развитието на иновативни услуги; 

подчертава необходимостта от 

финансова рамка за актуализиране на 

всички използвани данни в 

електронните услуги; 

Or. en 
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Изменение  1132 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. счита, че публичните администрации 

следва по подразбиране да предоставят 

свободен достъп до данните си и следва 

да бъде постигнат напредък по размера 

на свободно достъпните управленски 

данни и по определянето на ключови 

набори от данни, които трябва да бъдат 

предоставяни поради значението си за 

развитието на иновативни услуги; 

31. счита, че публичните администрации 

следва по подразбиране да предоставят 

информация във формата на свободен 

достъп до данните си и следва да бъде 

постигнат напредък по отношение на 

скоростта на предоставяне на 
свободно достъпните управленски 

данни и по определянето на ключови 

набори от данни, които трябва да бъдат 

предоставяни поради значението си за 

развитието на иновативни услуги; 

Or. en 

 

Изменение  1133 

Констанце Крел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. счита, че публичните администрации 

следва по подразбиране да предоставят 

свободен достъп до данните си и 

следва да бъде постигнат напредък по 

размера на свободно достъпните 

управленски данни и по определянето 

на ключови набори от данни, които 

трябва да бъдат предоставяни поради 

значението си за развитието на 

иновативни услуги; 

31. счита, че публичните администрации 

следва по подразбиране да предоставят 

свободен достъп до обществените 

данни и следва да бъде постигнат 

напредък по размера на свободно 

достъпните управленски данни и по 

определянето на ключови набори от 

данни, които трябва да бъдат 

предоставяни поради значението си за 

развитието на иновативни услуги; 

Or. de 
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Изменение  1134 

Патриция Тоя, Катлен Ван Бремпт, Даниел Ника 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. счита, че публичните администрации 

следва по подразбиране да предоставят 

свободен достъп до данните си и следва 

да бъде постигнат напредък по размера 

на свободно достъпните управленски 

данни и по определянето на ключови 

набори от данни, които трябва да бъдат 

предоставяни поради значението си за 

развитието на иновативни услуги; 

31. счита, че публичните администрации 

следва по подразбиране да предоставят 

свободен достъп до данните си и следва 

да бъде постигнат напредък по размера 

на свободно достъпните управленски 

данни и по определянето на ключови 

набори от данни, които трябва да бъдат 

предоставяни поради значението си за 

развитието на трансгранични 

иновативни услуги; 

Or. en 

Изменение  1135 

Миапетра Кумпула-Натри, Хосе Бланко Лопес, Едуар Мартен, Клеър Муди, 

Даниел Ника, Емилиян Павел, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. счита, че публичните администрации 

следва по подразбиране да предоставят 

свободен достъп до данните си и следва 

да бъде постигнат напредък по размера 

на свободно достъпните управленски 

данни и по определянето на ключови 

набори от данни, които трябва да бъдат 

предоставяни поради значението си за 

развитието на иновативни услуги; 

31. счита, че публичните администрации 

следва по подразбиране да предоставят 

свободен достъп до данните си и следва 

да бъде постигнат напредък по размера 

на свободно достъпните управленски 

данни и по определянето на ключови 

набори от данни, които трябва да бъдат 

предоставяни поради значението си за 

развитието на иновативни услуги, по-

специално чрез насърчаване на 

повторна употреба на информация 

от публичния сектор, както и 

правния режим по отношение на 

данни, изградени въз основа на 

свободно достъпни данни, с цел 

предотвратяване на изцяло частното 

присвояване на публично създадени и 

финансирани данни; 
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Or. en 

 

Изменение  1136 

Михал Бони, Хена Виркунен, Антонио Таяни, Ева Паунова, Барбара Капел, 

Маркус Пипер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. счита, че публичните администрации 

следва по подразбиране да предоставят 

свободен достъп до данните си и следва 

да бъде постигнат напредък по размера 

на свободно достъпните управленски 

данни и по определянето на ключови 

набори от данни, които трябва да бъдат 

предоставяни поради значението си за 

развитието на иновативни услуги; 

31. счита, че публичните администрации 

следва по подразбиране да предоставят 

свободен достъп до данните си и следва 

да бъде постигнат напредък по размера 

на свободно достъпните управленски 

данни и по определянето на ключови 

набори от данни, които трябва да бъдат 

предоставяни поради значението си за 

развитието на иновативни услуги; 

подчертава необходимостта от 

повторното използване на тези данни 

като свободно достъпни; 

Or. en 

Изменение  1137 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 – точка 1 (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 (1) относно степента на достъпност 

до управленските данни, която 

осигурява по най-добър начин 

защитата на основните права на 

гражданите и на техните 

колективни права върху 

информацията, която произлиза от 

съответните данни, и 

Or. en 
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Изменение  1138 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 – точка 2 (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 (2) към установяването на ключови 

набори от данни, които да са налични 

за научните и предприемаческите 

общности вследствие на 

потенциалната им стойност за 

развитието на иновативни услуги; 

Or. en 

 

Изменение  1139 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 31а. желае обаче да не се ограничава 

само до публичните администрации, 

а посочва програми, които от самото 

начало следват подхода на отворени 

данни; приветства по-специално 

програма „Хоризонт 2020“ при 

прилагането на собствената 

процедура за отворени данни; 

Or. de 

 

Изменение  1140 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 31a. призовава Комисията да 
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сътрудничи активно със свободен 

достъп до управленски данни в 

обществото от създатели с цел 

насърчаване на повторна употреба на 

свободно достъпни данни от трети 

страни за социални и икономически 

ползи; призовава Комисията да 

подкрепи обединяването на набори от 

данни от държавите членки и 

поднационалните публични 

администрации в общоевропейски 

набори от данни; 

Or. en 

Изменение  1141 

Ренато Сору, Миапетра Кумпула-Натри, Симона Бонафе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. отчита растящата загриженост 

на потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на 

активните потребители за 

насърчаване на конкуренцията; 
настоятелно призовава Комисията да 

изясни правилата, свързани със 
собствеността върху данните и 

преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 
върху личните си данни; 

32. счита, че общностите следва да 

имат контрол над създаваните от 

тях данни, и че тези данни следва да 

се използват от всички техни членове; 

следователно настоятелно призовава 

Комисията да създаде рамка за 

собствеността върху данните с цел 

изясняване на собствеността върху 

обединените данни от общността на 

европейските граждани; 

Or. en 

 

Изменение  1142 

Ойген Фройнд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 
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Предложение за резолюция Изменение 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването и защитата на лични 

данни от доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; 

Or. de 

 

Изменение  1143 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на 

данните в съответствие с ключовия 

принцип, че гражданите следва да имат 

контрол върху личните си данни; 

32. отчита растящата загриженост на 

гражданите и потребителите в ЕС 

относно използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

участници в единния цифров пазар за 

насърчаване на конкуренцията; 

настоятелно призовава Комисията да 

прилага ключовия принцип, гражданите 

да имат контрол върху личните си данни 

особено по отношение на 

преносимостта на данните, както и 

ключовия принцип, че всеки един 

гражданин добавя стойност като 

допринася с неговите или нейните 

собствени данни за обширни, 

обединяващи, настоящи или бъдещи 

проекти, и че следователно всеки 

гражданин, посредством 

обществото, на което принадлежи 
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той или тя, следва основателно да се 

ползва от тази стойност; 

Or. en 

 

Изменение  1144 

Денис де Йонг, Иржи Мащалка 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да гарантира, че основните 

права за защита на данните и 

неприкосновеност на личния живот, 

трябва строго да се защитават, и че 
правилата, свързани с преносимостта на 

данните са в съответствие с ключовия 

принцип, че гражданите следва да имат 

контрол върху личните си данни; 

Or. en 

 

Изменение  1145 

Адина-Йоана Вълян, Антонио Таяни, Михал Бони, Пилар дел Кастильо Вера 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на 

активните потребители за 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важното значение от 

приключването на преговорите за 
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насърчаване на конкуренцията; 

настоятелно призовава Комисията да 

изясни правилата, свързани със 

собствеността върху данните и 

преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; 

модерен и гъвкав Общ регламент 

относно защитата на данните, 

който да представлява основата по 

отношение на защитата на личните 

данни в рамките на единния цифров 

пазар; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; 

Or. en 

 

Изменение  1146 

Хосе Бланко Лопес, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да приеме необходимите 

правни разпоредби, за да се 

гарантират на гражданите 
собствеността и контрола върху 

техните данни, както и 

преносимостта и пълното им право да 

се разпореждат със своето цифрово 

досие; 

Or. es 

Изменение  1147 

Михал Бони, Хена Виркунен, Роберта Мецола, Ружа Графиня фон Тун унд 

Хоенщайн, Барбара Капел, Маркус Пипер, Данута Мария Хюбнер, Филип Жювен 
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Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; признава, 

че изграждането на допълнителни 

защитни мерки с цел опазване и 

защита на личните данни, като 

използване на данните под псевдоним 

или анонимно, може да помогне за 

намаляване рисковете, на които са 

изложени потребителите, когато 

техните лични данни се използват от 

приложения за големи 

информационни масиви и доставчици 

на онлайн услуги; подчертава важната 

роля на активните потребители за 

насърчаване на конкуренцията; 

настоятелно призовава Комисията да 

изясни правилата, свързани със 

собствеността върху данните и 

преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни, и подчертава 

необходимостта да се повиши 

осведомеността по тези въпроси; 

Or. en 

 

Изменение  1148 

Евелин Гебхарт, Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела, Серджо Гаетано 

Коферати, Петра Камереверт, Емилиян Павел, Лиса Яконсари, Мариу Лауристин, 

Люси Андерсън, Никола Данти, Юлия Реда 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 
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доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да гарантира, че основните 

права за защита на данните и 

неприкосновеност на личния живот 

трябва строго да се защитават, и че 
правилата, свързани с преносимостта на 

данните са в съответствие с ключовия 

принцип, че гражданите следва да имат 

контрол върху личните си данни; 

Or. en 

 

Изменение  1149 

Констанце Крел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

личните данни и преносимостта на 

личните данни в съответствие с 

ключовия принцип, че гражданите 

следва да имат контрол върху личните 

си данни; 

Or. de 

 

Изменение  1150 

Ханс-Олаф Хенкел, Евжен Тошеновски, Вики Форд, Марек Юзеф Грубарчик, 

Бранислав Шкрипек 
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Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; подчертава, 

че сигурността в областта на 

личните данни е ключова при 

изграждане на доверието на 

европейските потребители по 

отношение на цифровата икономика; 

Or. en 

Изменение  1151 

Марк Тарабела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги и 

приветства решението на Съда на 

Европейския съюз, което преустанови 

механизма Safe Habour за обмен на 

информация и данни между Европа и 

САЩ, който не осигурява 

достатъчни гаранции за защита на 

личните данни на европейските 

граждани; подчертава важната роля на 

активните потребители за насърчаване 

на конкуренцията; настоятелно 
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призовава Комисията да изясни 

правилата, свързани със собствеността 

върху данните и преносимостта на 

данните в съответствие с ключовия 

принцип, че гражданите следва да имат 

контрол върху личните си данни; 

Or. fr 

 

Изменение  1152 

Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Едуар Мартен, Емилиян Павел, Катлен 

Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите и служителите в ЕС 

относно използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги и 

работодатели; подчертава важната 

роля на активните потребители за 

насърчаване на конкуренцията; 

настоятелно призовава Комисията да 

изясни правилата, свързани със 

собствеността върху данните и 

преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни и 

служителите следва да имат 

контрол върху данните, отнасящи се 

до тях; 

Or. en 

 

Изменение  1153 

Даниел Далтон, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 
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Предложение за резолюция Изменение 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни в ефективна и 

работеща рамка; 

Or. en 

 

Изменение  1154 

Корнелия Ернст, София Сакорафа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да изясни правилата, 

свързани със собствеността върху 

данните и преносимостта на данните в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни; 

32. отчита растящата загриженост на 

потребителите в ЕС относно 

използването на лични данни от 

доставчици на онлайн услуги; 

подчертава важната роля на активните 

потребители за насърчаване на 

конкуренцията; настоятелно призовава 

Комисията да гарантира, че основните 

права за защита на данните и 

неприкосновеност на личния живот 

се защитават по категоричен начин, 

и че правилата, свързани с 

преносимостта на данните са в 

съответствие с ключовия принцип, че 

гражданите следва да имат контрол 

върху личните си данни и следва да са 

осведомени за това как, къде и за 

каква продължителност се 

съхраняват данните им; следва 
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винаги да са способни да извадят 

данните си от дадената услуга по 

всяко време и по отворен и 

стандартен начин; 

Or. en 

 

Изменение  1155 

Сабине Ферхайен, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32a. приветства започването на 

тристранни преговори за общ 

регламент относно защитата на 

данните, както и ангажимента на 

Съвета за приемането на общ подход 

по отношение на проекта за 

Директива за регулиране на 

защитата на данните, като се вземе 

предвид по-специално решението на 

Съда на Европейския съюз C-362/14; 

отново заявява намерението си да 

приключи преговорите и да позволи 

приемането му възможно най-скоро; 

Or. en 

 

Изменение  1156 

Серджо Гаетано Коферати, Серхио Гутиерес Прието, Евелин Гебхарт, Люси 

Андерсън 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32a. приветства решението на Съда 

на Европейския съюз да счете 

Споразумението в сферата на 

сигурността между Европейския съюз 

и САЩ за невалидно. призовава да се 



 

AM\1076130BG.doc 101/178 PE569.787v01-00 

 BG 

сключи най-после амбициозен 

Регламент за защита на данни и да се 

прилага ефективно, за да гарантира 

адекватна защита на личните данни 

на европейските граждани, 

включително правна сигурност, 

подходящи механизми за правна 

защита, в това число и колективна 

правна защита, и ефективно 

прилагане; 

Or. en 

 

Изменение  1157 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32a. отбелязва, че оценката на 

Комисията за Директивата относно 

базите данни счита тази директива 

като препятствие за развитието на 

европейската икономика, основана на 

данни; призовава Комисията да 

доразвие варианти за политика, с цел 

да се отмени Директива 96/9ЕО; 

Or. en 

 

Изменение  1158 

Евелин Гебхарт, Йоаким Шустер, Юта Щайнрук, Емилиян Павел, Мариу 

Лауристин, Лиса Яконсари, Серхио Гутиерес Прието 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32a. препоръчва на Комисията да 

вземе предвид, че доставчиците на 

така наречените услуги „икономика 

на споделянето“ събират, съхраняват 
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и прехвърлят непоколебимо огромен 

брой лични данни, което предизвиква 

голяма загриженост сред гражданите 

на ЕС, използващи тези услуги и 

платформи; 

Or. en 

Изменение  1159 

Евелин Гебхарт, Петра Камереверт, Лиса Яконсари, Мариу Лауристин, Серхио 

Гутиерес Прието, Марк Тарабела, Люси Андерсън 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32б. призовава Комисията да 

защитава самоличността и контрола 

върху личните данни на 

потребителите в икономика, 

основана на данни, в която навиците 

им могат да генерират подробна 

история на всяко взаимодействие, а 

анализът на големите 

информационни масиви е способен да 

профилира самоличността на 

потребителите чрез персонализиране 

на всяка част от взаимодействията 

им; 

Or. en 

 

Изменение  1160 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Ружа Графиня фон Тун унд 

Хоенщайн, Михал Бони, Сабине Ферхайен, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32б. призовава Комисията и 

държавите членки да осигурят 

равновесие между защитата на 

личните данни на физическите лица, 
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която се превърна в една от главните 

движещи сили за 

конкурентоспособност и за нуждите 

на европейските дружества; 

Or. en 

 

Изменение  1161 

Евелин Гебхарт, Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела, Серджо Гаетано 

Коферати, Емилиян Павел, Лиса Яконсари, Мариу Лауристин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32в. по мнение на потребителите, 

личните данни следва да се 

възприемат преди всичко като 

първостепенна величина за 

човешкото достойнство, а не 

единствено като стока или средство 

за разпространение; 

Or. en 

 

Изменение  1162 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Марк Жуло 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32в. счита, че ефикасната защита на 

потребителите се състои от висока 

степен на защита и еднакво качество 

на данните им, независимо дали се 

съхраняват на територията на ЕС 

или извън нея; 

Or. en 
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Изменение  1163 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Михал Бони, Сабине Ферхайен, 

Хена Виркунен, Марк Жуло, Паскал Аримон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32a. подчертава необходимостта да 

се създаде кампания за осведоменост с 

цел информиране и оправомощаване 

на гражданите и предприятията по 

отношение на заплахите и рисковете 

за личните данни в ерата на 

цифровите технологии; 

Or. en 

 

Изменение  1164 

Ева Каили 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32a. призовава за подкрепа при 

създаването на технологични 

центрове в по-слабо 

индустриализираните европейски 

региони, по-специално в зони, 

засегнати от икономическата криза, 

с цел намаляване на регионалните 

различия, подкрепа за широко 

разпространение на иновациите и 

гарантиране на достъп до 

информация и центрове за данни за 

стартиращи предприятия и МСП от 

всички европейски региони; 

Or. en 

 

Изменение  1165 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мартина Вернер, 
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Карлуш Зориню 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32б. призовава за подкрепа при 

създаването на технологични 

центрове в по-слабо 

индустриализираните европейски 

региони с цел намаляване на 

регионалните различия, подкрепа за 

широко разпространение на 

иновациите и гарантиране на достъп 

до информация и центрове за данни за 

стартиращи предприятия и МСП от 

всички европейски региони; 

Or. en 

Изменение  1166 

Миапетра Кумпула-Натри, Хосе Бланко Лопес, Ева Каили, Едуар Мартен, Клеър 

Муди, Катлен Ван Бремпт, Карлуш Зориню 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32е (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32е. подчертава важното значение на 

стандартизацията и оперативната 

съвместимост за развитието на 

европейския единен цифров пазар; 

счита, че е от голямо значение 

бъдещите комуникации от пето 

поколение (5G) и услуги „интернет на 

предметите“ да са оперативно 

съвместими и да предлагат избор на 

потребителя; 

Or. en 

 

Изменение  1167 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Карлуш Зориню 
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Предложение за резолюция 

Параграф 32a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32a. отвореният научен 

„изчислителен облак“ следва да 

надгражда съществуващата 

технология и инфраструктура, като 

включи всички съответни 

заинтересовани страни (организации, 

финансиращи научните изследвания, 

научноизследователски 

инфраструктури, библиотеки, 

електронни инфраструктури и 

доставчици на услуги) в укрепването 

на устойчива европейска 

инфраструктура, подкрепена от 

обществото, която е разпространена, 

основана от услуги и съсредоточена 

към изследователите; отвореният 

научен „изчислителен облак“ 

непрекъснато следва да интегрира 

мрежи, данни, компютърни системи 

и услуги по инфраструктурата в 

различни научни сфери, като работи в 

рамка от споделени политики и 

стандарти; 

Or. en 

 

Изменение  1168 

Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32в. призовава Комисията да проведе 

проучване за това как ще повлияе 

индустриализацията на европейските 

общества в ерата на цифровите 

технологии; призовава Комисията да 

предприеме повече научни изследвания 

за нови форми на организация на 

труда и за това как да се запази 
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качеството на заетост при такива 

процеси на промяна; 

Or. en 

Изменение  1169 

Серджо Гаетано Коферати, Серхио Гутиерес Прието, Флавио Дзанонато, Никола 

Данти 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32б. призовава Комисията да оцени 

качеството на новите методи за 

организация на труда и трудовите 

условия в цифровата икономика; 

счита, че институциите и 

социалните партньори следва да 

играят решителна роля при 

преминаването на различните 

сектори към напълно цифровизирана 

икономика, гарантирайки ефективна 

рамка от трудови закони и практики, 

социално-осигурителни системи и 

социален диалог, с цел да се гарантира 

качествена заетост и пълно зачитане 

на правата на работниците; 

Or. en 

 

Изменение  1170 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

33. счита, че европейският план за 

стандартизация на ИКТ и 

преразглеждането на рамката за 

оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 
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мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

Or. en 

 

Изменение  1171 

Робер Рошфор 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

се включат в истинска европейска 

стратегия за стандартизация в 

цифровата сфера, целяща да се 

повиши конкурентоспособността на 

европейската промишленост, да се 

взема под внимание европейската 

правна уредба при разработването на 
стандарти, да се реализират икономии 

от мащаба и да се увеличи 

оперативната съвместимост на 

стоките и услугите в ЕС; 

Or. fr 

 

Изменение  1172 

Мартина Вернер, Клеър Муди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит, конкурентен и 

приобщаващ начин, за да се реализират 
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мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

икономии от мащаба и да се увеличи 

секторната оперативна съвместимост; 

отбелязва, че е необходимо да бъде 

подсигурено участието на всички 

заинтересовани страни; 

Or. en 

 

Изменение  1173 

Лиса Яконсари, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии 

от мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва не 

само да имат за цел по-бързото 

определяне на стандарти, а също така 

да се извършват по открит начин, чрез 

включването на обществени и 

социални заинтересовани страни, 

както е предвидено в Решение 

№ 922/2009/ЕО, и да се увеличи 

секторната и трансгранична 

оперативна съвместимост; подчертава 

в това отношение, че оперативната 

съвместимост на ИКТ с помощни 

технологии, използвани от хора с 

увреждания, трябва да бъде осигурена 

още от самото начало; 

Or. en 

 

Изменение  1174 

Филип Де Бакер, Кора ван Нювенхойзен, Мартен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че планът за стандартизация 33. счита, че планът за стандартизация 
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на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит, конкурентен и – 

когато е възможно – глобален начин, 

за да се реализират икономии от мащаба 

и да се увеличи секторната и 

глобалната оперативна съвместимост; 

Or. en 

 

Изменение  1175 

Корнелия Ернст 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел прилагане на отворени, 

минимални и приложими стандарти 

от свободен софтуер, тъй като 

единствено тези стандарти ще 

гарантират открит и конкурентен 

начин, за реализирането на икономии 

от мащаба и за увеличаване на 

секторната оперативна съвместимост; 

Or. en 

 

Изменение  1176 

Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 
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стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

стандарти по открит, съвместен и 

конкурентен начин, за да се реализират 

икономии от мащаба и да се увеличи 

секторната оперативна съвместимост; 

насърчава Комисията активно да 

съдейства за европейските интереси 

на международно равнище; 

Or. en 

Изменение  1177 

Ан Сандер, Франсоаз Гростет, Кришианис Каринш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

33. счита, че европейският план за 

стандартизация на ИКТ и 

преразглеждането на рамката за 

оперативна съвместимост, и 

приоритетите следва да имат за цел 

по-бързото определяне на стандарти по 

открит и конкурентен начин, за да се 

реализират икономии от мащаба и да се 

увеличи секторната оперативна 

съвместимост; 

Or. en 

 

Изменение  1178 

Андреас Шваб, Анна Мария Кораца Билд, Аксел Фос, Филип Жювен, Ламберт 

ван Нистелрой 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

33. счита, че въз основа на принципите 

на европейската стандартизация и 

по-специално въз основа на нейния 

доброволен характер и пазарна 

ориентация, планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 
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мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; счита, че 

патентното лицензиране, 

произтичащо от подобни 

стандартизационни дейности, следва 

да се придържа към справедливи, 

разумни и недискриминационни 

условия, за да се гарантира лоялната 

конкуренция на единния пазар; във 

връзка с това призовава Комисията 

първо да анализира задълбочено 

правното положение и като следваща 

стъпка да направи оценка дали 

въобще съществува необходимост от 

регулиране; 

Or. de 

 

Изменение  1179 

Ева Паунова, Антонио Таяни, Михал Бони 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; подчертава, 

че оперативната съвместимост 

означава бюджетни спестявания за 

европейските предприятия, за 

стартиращите предприятия и за 

предприемачите; 

Or. en 
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Изменение  1180 

Кая Калас, Михаел Тойрер, Дита Харанзова, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 

Федерлей, Павел Теличка, Филип Де Бакер, Хуан Карлос Хираута Видал, Антанас 

Гуога, Марите Схаке, Мартен Хелвег Петерсен, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната и 

междусекторната оперативна 

съвместимост; 

Or. en 

 

Изменение  1181 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел, Евжен Тошеновски 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост, като се 

основава, доколкото е възможно, на 

насочвани от промишлеността 

процеси за разработване на 

стандарти, като се вземат предвид 

глобалното и поетапното естество 

на инициативите за стандартизация 

в областта на ИКТ; счита, че е от 

значение да се избегне рискът от 

създаване на монопол или на 
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затворени вериги за създаване на 

добавена стойност посредством 

стандартизацията; 

Or. en 

Изменение  1182 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

имат за цел по-бързото определяне на 

технически стандарти по открит и 

конкурентен начин, за да се реализират 

икономии от мащаба и да се увеличи 

секторната оперативна съвместимост; в 

този смисъл насърчава Комисията да 

предприеме гъвкав подход, вземайки 

предвид пълен набор от налични 

инструменти за стандартизация, и 

като се включат заинтересовани 

страни в развитието както на 

задължителните, така и на 

доброволните способи; 

Or. en 

 

Изменение  1183 

Михал Бони, Хена Виркунен, Пилар дел Кастильо Вера, Антонио Таяни, Ружа 

Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Ева Паунова, Барбара Капел, Маркус Пипер, 

Данута Мария Хюбнер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 

33. счита, че планът за стандартизация 

на ИКТ и преразглеждането на рамката 

за оперативна съвместимост следва да 
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имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит и конкурентен 

начин, за да се реализират икономии от 

мащаба и да се увеличи секторната 

оперативна съвместимост; 

имат за цел по-бързото определяне на 

стандарти по открит, съвместен и 

конкурентен начин, за да се реализират 

икономии от мащаба и да се увеличи 

междусекторната и 

трансграничната оперативна 

съвместимост; 

Or. en 

 

Изменение  1184 

Миапетра Кумпула-Натри, Хосе Бланко Лопес, Мириам Дали, Ева Каили, Клеър 

Муди, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33a. подчертава, че е необходимо да се 

предоставят стимули за 

европейските инвестиции в научната 

и развойна дейност и технологични 

приноси за стандартизацията; 

счита, че патентната защита играе 

ключова роля за стимулиране и 

защита при създаването на 

европейски ценности, както и 

участието в процеса на 

стандартизация на „много 

промишлени сектори“, а също така 

на МСП и на европейски 

научноизследователски организации, 

които често нямат друга 

възможност да генерират приходи от 

собствените си 

научноизследователски и развойни 

дейности освен чрез технологично 

сътрудничество и лицензиране; 

Or. en 

 

Изменение  1185 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Михал Бони, Хена Виркунен, Евелин 

Гебхарт 
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Предложение за резолюция 

Параграф 33a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33a. счита, че като взема предвид 

бързо разпространяващите се 

иновации в автомобилния сектор, 

Комисията следва да разгледа 

създаването на регулаторна рамка за 

свързаните превозни средства с цел 

гарантиране на тяхната оперативна 

съвместимост с различни доставчици 

на услуги и приложения за различни 

видове услуги, включително за 

диагностика и поддръжка от 

разстояние, за да се поддържа лоялна 

конкуренция, да се насърчи 

иновацията, да се гарантира избор на 

потребителите и да се осигури висока 

степен на защита на данните; 

Or. en 

 

Изменение  1186 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33a. подчертава, че с цел рентабилна 

цифровизация на промишлеността, 

като същевременно се гарантира 

конкурентоспособността на 

европейските дружества, по-

специално на МСП и на микро-

предприятията, въведените 

стандарти не само трябва да са 

отворени, а също така и минимални и 

лесно приложими; 

Or. en 
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Изменение  1187 

Дита Харанзова, Кая Калас, Ула Тьорнес, Марите Схаке, Антанас Гуога 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33a. счита, че органите по 

стандартизация на ИКТ следва да 

имат за цел не само създаването на 

единни, общи и съгласувани 

стандарти в рамките на Съюза, а 

също така и тяхното приемане като 

общи трансатлантически 

стандарти; за тази цел насърчава 

съставянето на амбициозен, 

прозрачен и ефективен механизъм за 

сътрудничество и диалог по 

отношение на САЩ, целящ създаване 

на общи стандарти, когато е 

възможно; 

Or. en 

 

Изменение  1188 

Михал Бони, Хена Виркунен, Франсоаз Гростет, Пилар дел Кастильо Вера, 

Антонио Таяни, Йежи Бузек, Роберта Мецола, Ан Сандер, Ева Паунова, Барбара 

Капел, Маркус Пипер, Карлуш Зориню, Данута Мария Хюбнер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33a. признава необходимостта 

стандартите на ЕС да се използват 

на международно равнище с цел 

насърчаване на по-голяма оперативна 

съвместимост в областта на 

регулаторните рамки, които засягат 

услуги в различни региони; 

Or. en 
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Изменение  1189 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Сабине Ферхайен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33a. тази стратегия за 

стандартизация на европейските 

ИКТ би могла да определи 

приоритетите за стандартизация и 

да подпомогне ролята на 

европейската система за 

стандартизация и на европейските 

стандарти на глобално равнище; 

Or. en 

 

Изменение  1190 

Констанце Крел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33а. подчертава, че патентите от 

съществено значение за стандарт са 

важен елемент от 

стандартизацията и представляват 

елемент от бизнес модела на редица 

европейски предприятия от ИКТ 

сектора; посочва, че въвеждането и 

прилагането на патенти от 

съществено значение за даден 

стандарт допринасят за 

амортизацията на части на 

разходите за научни изследвания и 

развой, имат принос за постигането 

на растеж и за създаването на 

заетост, за осигуряването на 

финансиране в областта на научните 

изследвания и развоя в рамките на 

университетите и извън тях, както и 

за утвърждаването в международен 

план на европейските стандарти и 



 

AM\1076130BG.doc 119/178 PE569.787v01-00 

 BG 

укрепването на европейския ИКТ в 

международната конкуренция; 

Or. de 

 

Изменение  1191 

Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33a. призовава Комисията в бъдещото 

законодателство по отношение на 

единния цифров пазар да гарантира 

намаляване на риска, свързан с 

дублирането и несъвместимостта на 

стандартите в областта на ИКТ, 

както и да запълни пролуките в 

стандартизацията по въпросите, 

свързани с ИКТ чрез по-добро 

международно сътрудничество; 

Or. en 

 

Изменение  1192 

Хосе Бланко Лопес, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33a. счита, че ако целта на Европа е 

да постигне водеща позиция в света в 

тази област, то следва да се 

предвидят бъдещите нужди и да се 

ускорят съществуващите процеси на 

стандартизация, като се интегрират 

усилията на различните органи на 

национално и на европейско равнище и 

като се увеличи участието на 

гражданите и МСП; 
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Or. es 

 

Изменение  1193 

Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33б. призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират не 

само предоставянето на достъп до 

европейските стандарти по 

възможно най-гладкия начин – както 

се случва днес въз основа на 

справедливи, разумни и 

недискриминационни (FRAND) 

условия – но също така и 

потребителите на стандартите да 

допринасят за основните 

научноизследователски и развойни 

дейности чрез ефективното 

сключване на лицензионни 

споразумения за получаване на легален 

достъп до патенти, които са от 

съществено значение за прилагането 

на съответния стандарт; 

Or. en 

 

Изменение  1194 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33б. отбелязва, че понастоящем 

Комисията се консултира със 

заинтересовани страни по отношение 

на изграждането на бордова 

платформа, която е оперативно 

съвместима, стандартизирана, 
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подсигурена и със свободен достъп за 

възможни бъдещи приложения или 

услуги, както беше поискано от 

Парламента в регламента eCall; 

призовава Комисията да гарантира, 

че тази платформа няма да 

ограничава иновациите, лоялната 

конкуренция и избора на 

потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  1195 

Михал Бони, Хена Виркунен, Франсоаз Гростет, Пилар дел Кастильо Вера, 

Антонио Таяни, Йежи Бузек, Роберта Мецола, Ан Сандер, Ева Паунова, Барбара 

Капел, Маркус Пипер, Данута Мария Хюбнер, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33б. счита, че запазването на 

висококачествена система за 

стандартизация може да привлече 

най-добрите технологични приноси и 

да предостави оперативно 

съвместими и иновативни цифрови 

услуги и приложения; 

Or. en 

 

Изменение  1196 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33б. счита, че тези цифрови 

стандарти следва да се съставят от 

европейските организации по 

стандартизация посредством 

разпореждания, предоставени от 
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Комисията; 

Or. en 

 

Изменение  1197 

Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33б. подчертава наложителната 

необходимост от адаптиране на 

политиката за стандартизация в 

областта на ИКТ спрямо пазарните и 

политическите промени с цел 

постигане на оперативна 

съвместимост в области като 

електронен бизнес, електронна 

търговия, e-Freight (електронна 

обработка на товарите) и 

интелигентни транспортни 

системи; 

Or. en 

 

Изменение  1198 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Даниел Ника, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33в. подкрепя отворени стандарти за 

подпомагане на съвместната работа 

по отношение на иновациите и 

припомня, че системите с отворен 

код и свободен достъп ускоряват 

процесите на иновация и подобряват 

научноизследователската и развойна 

дейност; 

Or. en 



 

AM\1076130BG.doc 123/178 PE569.787v01-00 

 BG 

Изменение  1199 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33г. настоятелно призовава 

Комисията и Съвета да увеличат 

дяла на безплатния софтуер с 

отворен код и неговото повторно 

приложение във и между публичните 

администрации като решение за по-

голяма оперативна съвместимост; 

Or. en 

 

Изменение  1200 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33б. настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да 

подготвят възможно най-скоро 

плавен преход от програмата за 

решения, свързани с оперативната 

съвместимост за европейските 

публични администрации, 

предприятия и граждани, ISA към 

ISA2; 

Or. en 

 

Изменение  1201 

Михал Бони, Хена Виркунен, Антонио Таяни, Йежи Бузек, Роберта Мецола, 

Барбара Капел, Маркус Пипер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33в (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 33в. счита, че е необходимо 

постигането на подходящ баланс 

между лицата, инвестиращи в 

научноизследователска дейност и 

иновации с цел разработване на 

стандартизирани патенти, и 

лицата, които извличат ползи от 

тяхната наличност; подчертава, че 

стандартизираните патенти са 

важен елемент от 

стандартизацията и част от 

стопанския модел на значителен брой 

европейски предприятия в областта 

на ИКТ; 

Or. en 

 

Изменение  1202 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33в. счита, че търговете за 

обществени поръчки за софтуер, 

който впоследствие се 

разпространява свободно в публичния 

сектор е един вид насърчаване на 

оперативната съвместимост; 

следователно настоятелно призовава 

за това изходният код на всеки 

софтуер, който е разработен за 

търгове за обществени поръчки, да 

бъде безплатен и с отворен код; 

Or. en 

 

Изменение  1203 

Миапетра Кумпула-Натри, Евелин Гебхарт, Хосе Бланко Лопес, Ева Каили, 

Катлен Ван Бремпт, Едуар Мартен, Мартина Вернер, Даниел Ника 
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Предложение за резолюция 

Параграф 33 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33г. насърчава включването на повече 

жени в сферата на цифровите 

технологии, като отхвърля 

негативните стереотипи; насърчава 

предприемачеството сред жените в 

областта на цифровите технологии и 

гарантира зачитането на правото на 

майчинство и отпуск за отглеждане 

на деца; 

Or. en 

 

Изменение  1204 

Миапетра Кумпула-Натри, Евелин Гебхарт, Хосе Бланко Лопес, Ева Каили, 

Катлен Ван Бремпт, Едуар Мартен, Мартина Вернер, Даниел Ника, Мириам Дали, 

Клеър Муди, Карлуш Зориню 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33г. подчертава, че справянето с 

цифровото разделение представлява 

съществена част от приобщаващото 

електронно общество; подчертава, че 

е необходимо всички граждани да 

бъдат „готови за интернет“, 

включително възрастните и хората с 

увреждания; 

Or. en 

 

Изменение  1205 

Миапетра Кумпула-Натри, Даниел Ника, Ренато Сору, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33д (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 33д. обръща внимание на проблема, че 

според официални данни на 

Комисията има значителен недостиг 

на придобиване на умения; 

несъответствието между 

предлагането на умения, 

възможностите за търсене и 

развитието на цифровата икономика 

затруднява създаването на работни 

места, което оказва огромно 

въздействие върху 

конкурентоспособността на ЕС; 

Or. en 

Изменение  1206 

Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф – 34a (нов)  

 

Предложение за резолюция Изменение 

[становище на комисията по култура 

и образование и на комисията по 

заетост и социални въпроси] 

– 34а. подчертава значението на 

ентусиазираните любители в ролята 

на пионери в нововъзникващи сфери на 

промишлеността и призовава 

Комисията да анализира като цяло 

същността на работата с младежта 

и неформалното обучение като 

основа за новата цифровизирана 

промишленост; 

  

Or. en 

 

Изменение  1207 

Никола Данти, Патриция Тоя, Флавио Дзанонато, Серджо Гаетано Коферати, 

Пина Пичерно 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 
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Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на 

електронната администрация е 

приоритетна област за иновации, 

чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-

добри услуги на гражданите; 

настоятелно призовава Комисията 

съвместно с държавите членки да 

разработи амбициозен план за 

действие за електронно управление, 

който включва референтни 

показатели за напредъка, поетапен 

секторен подход към прилагането на 

„принципа на еднократност“ в 

публичните администрации и 

пълното въвеждане на силно 

криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

34. счита, че развитието на принципите 

на електронните административни 

услуги и електронно управление следва 

да бъдат приети като ключов 

приоритет за насърчаване на 

иновациите в ЕС, за подобряване на 

вътрешната и външната 

конкурентоспособност и за създаване 

на по-приобщаващо общество; 

Or. en 

 

Изменение  1208 

Евелин Гебхарт, Серджо Гаетано Коферати, Серхио Гутиерес Прието, Марк 

Тарабела, Марю Лауристин, Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област 

за иновации, чрез които да се 

намаляват разходите и да се 

предоставят по-добри услуги на 

гражданите; настоятелно призовава 

Комисията съвместно с държавите 

членки да разработи амбициозен план за 

действие за електронно управление, 

който включва референтни 

показатели за напредъка, поетапен 

секторен подход към прилагането на 

„принципа на еднократност“ в 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация следва да се насърчава 

и би могло да представлява начин да 

се предоставят по-добри услуги на 

гражданите; призовава Комисията 

съвместно с държавите членки да 

разработи амбициозен план за действие 

за електронно управление, който 

включва пълното въвеждане на силно 

криптирана електронна идентификация 

и силно криптирани електронни 

подписи; 
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публичните администрации и 
пълното въвеждане на силно 

криптирана електронна идентификация 

и силно криптирани електронни 

подписи; 

Or. en 

Изменение  1209 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане 

на силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации, но който взема под 

внимание и големите групи население, 

които не разполагат с достатъчна 

компютърна грамотност и не могат 

или не възнамеряват да запълнят 

тази празнина; 

Or. it 

 

Изменение  1210 

Марк Тарабела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 
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34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите, като им се даде 

възможност за по-лесен и по-широк 

достъп до електронни 

административни процедури; 

настоятелно призовава Комисията 

съвместно с държавите членки да 

разработи амбициозен план за действие 

за електронно управление, който 

включва референтни показатели за 

напредъка, поетапен секторен подход 

към прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи, както и 

трансгранична оперативна 

съвместимост на електронната 

идентификация; 

Or. fr 

Изменение  1211 

Миапетра Кумпула-Натри, Катлен Ван Бремпт, Карлуш Зориню 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри, 

по-бързи и по-безопасни услуги на 

гражданите; настоятелно призовава 

Комисията съвместно с държавите 

членки да разработи амбициозен план за 

действие за електронно управление, 

който включва референтни показатели 

за напредъка, поетапен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 
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силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; напомня за 

огромната необходимост от други 

цифрови социални иновации в 

публичния сектор и изисква от 

Комисията да събере най-добрите 

практики; 

Or. en 

 

Изменение  1212 

Ева Паунова, Илдико Гал-Пелц, Антонио Таяни 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на 

електронната администрация е 

приоритетна област за иновации, чрез 

които да се намаляват разходите и да се 

предоставят по-добри услуги на 

гражданите; настоятелно призовава 

Комисията съвместно с държавите 

членки да разработи амбициозен план за 

действие за електронно управление, 

който включва референтни показатели 

за напредъка, поетапен секторен подход 

към прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

34. счита, че развитието на една по-

ефективна, ориентирана към 

потребителите и опростена 

електронна администрация е 

приоритетна област за иновации, чрез 

които да се намаляват разходите и да се 

предоставят по-добри услуги на 

гражданите и предприятията; 

настоятелно призовава Комисията 

съвместно с държавите членки да 

разработи амбициозен план за действие 

за електронно управление, който 

включва референтни показатели за 

напредъка, поетапен секторен подход 

към прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; подчертава, че 

ефективните публични услуги, 

предлагани онлайн, са ключови за 

повишаване доверието на 

предприятията и гражданите в 

цифровата и традиционната 

администрация; 

Or. en 
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Изменение  1213 

Серхио Гутиерес Прието, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

34. подчертава, че въз основа на 

доклада относно „цената на отказа 

от Европа“ постигането на напредък 

в електронното управление ще 

означава спестяване на 100 млрд. евро 

годишно; счита, че развитието на 

електронната администрация е 

приоритетна област за иновации, чрез 

които да се намаляват разходите и да се 

предоставят по-добри услуги на 

гражданите; настоятелно призовава 

Комисията съвместно с държавите 

членки да разработи амбициозен план за 

действие за електронно управление, 

който включва референтни показатели 

за напредъка, поетапен секторен подход 

към прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

Or. es 

Изменение  1214 

Михал Бони, Хена Виркунен, Пилар дел Кастильо Вера, Антонио Таяни, Роберта 

Мецола, Барбара Капел, Маркус Пипер, Анна Мария Кораца Билд, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

персонализирани и лесни за използване 
услуги на гражданите; настоятелно 
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държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

Or. en 

 

Изменение  1215 

Ойген Фройнд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление с възможности 

за участие на гражданите и 

предприятията, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

Or. de 
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Изменение  1216 

Тереза Грифин, Клеър Муди, Катрин Стайлър, Люси Андерсън, Джуд Къртън-

Дарлинг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; подчертава, че е 

важно да се гарантира плановете за 

електронно управление да бъдат 

напълно достъпни за всички 

потребители на интернет, особено за 

по-възрастните хора и уязвимите 

потребители; настоятелно призовава 

Комисията съвместно с държавите 

членки да разработи амбициозен план за 

действие за електронно управление, 

който включва референтни показатели 

за напредъка, поетапен секторен подход 

към прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

Or. en 

Изменение  1217 

Антонио Лопес-Истурис Уайт, Пилар дел Кастильо Вера, Сантяго Фисас Айшела, 

Роса Естарас Ферагут 

  

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 



 

PE569.787v01-00 134/178 AM\1076130BG.doc 

BG 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации, включително 

конкретни мерки за достъпност на 

електронните публични 

администрации за хора с увреждания, 
и пълното въвеждане на силно 

криптирана електронна идентификация 

и силно криптирани електронни 

подписи; 

Or. en 

 

Изменение  1218 

Ламберт ван Нистелрой 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите и бизнеса, най-

вече на стартиращите предприятия; 

настоятелно призовава Комисията 

съвместно с държавите членки да 

разработи амбициозен план за действие 

за електронно управление, който 

включва референтни показатели за 

напредъка, поетапен секторен подход 

към прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

Or. en 
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Изменение  1219 

Робер Рошфор, Дита Харанзова 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; както и да 

осигури подходящо ниво на 

достъпност по време на дейностите 

за улесняване на включването на 

всички граждани, включително 

лицата с увреждания; 

Or. en 

 

Изменение  1220 

Ханс-Олаф Хенкел, Евжен Тошеновски, Вики Форд, Марек Юзеф Грубарчик, 

Бранислав Шкрипек 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 
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призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; отбелязва, че 

развитието на технологиите може 

значително да допринесе за по-

голямата ефективност на 

държавната администрация; 

Or. en 

 

Изменение  1221 

Емилиян Павел, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи, като 

същевременно гарантира 

неприкосновеността на личния 

живот и защитата на личните 
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данни на гражданите; 

Or. en 

Изменение  1222 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане и 

взаимното признаване на силно 

криптирана електронна идентификация 

и силно криптирани електронни 

подписи; 

Or. de 

 

Изменение  1223 

Карлуш Зориню 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация е приоритетна област за 

иновации, чрез които да се намаляват 

разходите и да се предоставят по-добри 

услуги на гражданите; настоятелно 

34. счита, че развитието на електронната 

администрация, като се увеличи 

нейната оперативна съвместимост, е 

приоритетна област за иновации и 

доизграждане на цифровия единен 
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призовава Комисията съвместно с 

държавите членки да разработи 

амбициозен план за действие за 

електронно управление, който включва 

референтни показатели за напредъка, 

поетапен секторен подход към 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

пазар, чрез които да се намаляват 

разходите, да се премахнат бариерите 

и да се предоставят по-добри услуги на 

гражданите, които по този начин ще 

могат да се възползват от 

оперативно съвместимите 

електронни услуги – от електронно 

управление до електронно 

здравеопазване; настоятелно призовава 

Комисията съвместно с държавите 

членки да разработи амбициозен план за 

действие за електронно управление, 

който включва референтни показатели 

за напредъка, поетапен секторен подход 

към прилагането на „принципа на 

еднократност“ в публичните 

администрации и пълното въвеждане на 

силно криптирана електронна 

идентификация и силно криптирани 

електронни подписи; 

Or. pt 

Изменение  1224 

Никола Данти, Серджо Гаетано Коферати, Патриция Тоя, Катрин Стайлър, 

Ренато Сору, Пина Пичерно, Серхио Гутиерес Прието 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34a. по-конкретно счита, че 

разпространението на електронната 

администрация ще доведе до по-

ефективни, достъпни и прозрачни 

услуги за всички граждани и 

предприятия, ще насърчи едно по-

продуктивно сътрудничество между 

различните публични администрации 

и ще спомогне за преодоляване на 

сегашната разпокъсаност в рамките 

на единния пазар; следователно 

настоятелно призовава Комисията да 

разработи съвместно с държавите 

членки амбициозен и цялостен план за 

действие за електронно управление, 

който да насърчава цифровизацията 
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на широки сектори на управление, 

като публичната администрация, 

здравеопазването, училищата и 

образованието, правосъдието, и да 

въведе обща електронна 

идентификация, електронни подписи, 

цифров регистър на обществените 

поръчки, електронно фактуриране и 

граждански регистър; този план за 

действие следва да включва ясни 

критерии за постигане на напредък, 

да прилага „принципа на 

еднократност“ в публичната 

администрация и да гарантира по-

добри услуги за всички граждани, като 

премахва пречките, пред които в 

момента са изправени дигитално и 

социално изключените групи 

граждани; счита, че е необходимо 

електронната администрация да 

осигурява подходящо ниво на 

достъпност за хората с увреждания; 

Or. en 

 

Изменение  1225 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел, Евжен Тошеновски 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34a. настоятелно призовава 

Комисията да създаде условия за 

работа с потребители на услугите на 

електронното правителство на 

равнището на ЕС и трансграничните 

националните служби, за да се 

гарантира, че новите предложения се 

основават на реална необходимост и 

че текущото развитие на по-добри 

трансгранични услуги и инструменти 

за електронно управление продължава 

да отговаря на потребностите на 

хората и предприятията, и че 

ресурсите, отделени за техническо 
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развитие, се насочват към области с 

конкретни ползи; 

Or. en 

 

Изменение  1226 

Пилар дел Кастильо Вера, Михал Бони, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Филип 

Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34a. подчертава, че цифровизацията 

на публичния сектор следва да има 

водеща роля в следващите стъпки на 

Европейския съюз, тъй като освен 

намаляване на разходите за публични 

администрации и предоставяне на по-

ефективни услуги на гражданите, 

ефектът на цифровия лост ще има 

изключителни ползи за всички 

сектори на икономиката; приветства 

инициативата на Комисията за нов 

план за действие за електронно 

управление; отбелязва, че оперативно 

съвместимите електронни подписи и 

свързаният Регламент относно 

електронната идентификация и 

удостоверителните услуги са от 

голямо значение за всички сектори на 

цифровия единен пазар, 

предоставяйки нови инструменти на 

дружествата, като например 

електронна идентификация за 

цифровия интеграционен процес или 

инструменти за електронен подпис за 

договори и плащания; 

Or. en 

 

Изменение  1227 

Ханс-Олаф Хенкел, Евжен Тошеновски, Вики Форд, Марек Юзеф Грубарчик, 

Бранислав Шкрипек 
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Предложение за резолюция 

Параграф 34a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34a. настоятелно призовава 

Комисията да насърчава най-добрите 

практики на държавите членки във 

всеки от основните аспекти на 

електронното управление; 

Or. en 

 

Изменение  1228 

Евелин Гебхарт, Мариу Лауристин, Мария Грапини, Марк Тарабела, Серхио 

Гутиерес Прието 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34г. подчертава, че тълкуването и 

прилагането на административните 

закони и вземането на решения в тази 

област е присъщо задължение и 

привилегия на съответните 

държавни служители, и затова 

препоръчва на държавите членки 

прилагането на чувствителното 

административно право да не се 

оставя на тълкуване чрез алгоритми; 

подчертава, че принципът на 

върховенството на закона трябва да 

бъде уважен на фона на общото 

рационализиране на публичните 

администрации; 

Or. en 

 

Изменение  1229 

Дита Харанзова, Ула Тьорнес, Марите Схаке, Антанас Гуога 
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Предложение за резолюция 

Параграф 34a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34a. подчертава необходимостта 

държавите членки да предоставят 

онлайн своите най-използвани 

публични услуги, включително 

регистрация на превозни средства и 

промяна на местопребиваването, и – 

когато е възможно – да ограничат 

необходимостта от физическо 

явяване пред служител на 

администрацията до случаите, 

когато е необходима проверка за 

установяване на самоличността; 

Or. en 

 

Изменение  1230 

Марко Дзуло, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34а. счита, че постепенната 

цифровизация на публичната 

администрация следва да се превърне 

в предимство както за самата 

администрация, така и за 

гражданите и предприятията, които 

следва да могат да се свързват с нея 

при намалена бюрократична тежест 

и в рамките на ясна и лесна система 

за достъп, която спомага за 

разбирането и прилагането на обмена 

на информация; 

Or. it 

 

Изменение  1231 

Лиса Яконсари 
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Предложение за резолюция 

Параграф 34a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34a. в тази връзка призовава Съюза да 

спазва принципа на равенство на 

своите граждани, които следва да 

получават еднакво отношение от 

страна на институциите, органите, 

службите, агенциите и 

доставчиците на услуги; затова 

настоява, че все още има голяма 

необходимост да се гарантира на 

гражданите правото им на избор на 

достъп и начин на предоставяне на 

услугите също и в режим офлайн и 

чрез традиционни средства, за да се 

гарантира включване и достъпност за 

всички и по-специално за тези, които 

принадлежат към уязвимите групи; 

настоятелно призовава да се вземат 

под внимание необходимите 

изисквания за осигуряване на равен и 

свободен достъп за всички и да не се 

допуска социално изключване във 

всички аспекти на стратегията за 

цифровизация и в цялото 

законодателство, свързано с нея; 

Or. en 

Изменение  1232 

Дита Харанзова, Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34б. призовава Съвета спешно да 

финализира заключенията си относно 

предложението за директива 

относно достъпността на 

уебсайтовете на органите от 

обществения сектор и да се насочи 

към постигане на бързо споразумение 
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с Парламента; подчертава, че 

достъпността на уебсайтовете е от 

изключително значение за 

развитието на цифров единен пазар, 

отворен за всички граждани; 

Or. en 

 

Изменение  1233 

Корнелия Ернст 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34a. признава, че въпреки че 

„принципът на еднократност“ 

предлага удобство за гражданите, 

съществува опасността все повече 

лични данни на гражданите да бъдат 

обработвани без съгласието им или 

въз основа на мълчаливо съгласие; 

Or. en 

 

Изменение  1234 

Евелин Гебхарт, Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела, Емилиян Павел, Лиса 

Яконсари, Мариу Лауристин, Люси Андерсън, Петра Камереверт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34a. отбелязва, че Комисията 

насърчава „принципа на 

еднократност“ за публичната 

администрация, според който 

публичните органи не следва никога да 

питат гражданите и предприятията 

за предоставяне на информация, 

която вече е притежавана от друг 

публичен орган в тази държава; 

припомня, че административното 
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законодателство до голяма степен 

остава в правомощията на 

държавите членки и подчертава, че 

прилагането на „принципа на 

еднократност“ може да влезе в 

противоречие с конституционните 

разпоредби в някои държави членки; 

Or. en 

 

Изменение  1235 

Катрин Стайлър, Тереза Грифин, Клеър Муди, Серхио Гутиерес Прието, Люси 

Андерсън 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34a. настоятелно призовава 

Комисията да обърне внимание на 

работата на единичните звена за 

контакт (ЕЗК) с националните 

органи спрямо Хартата на ЕЗК, тъй 

като данните напоследък сочат 

значителни различия между 

равнищата на цялостно представяне 

на отделните държави членки; 

Or. en 

 

Изменение  1236 

Даниел Ника, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34a. за да се гарантират ефективни 

трансгранични услуги за електронно 

управление в целия ЕС, трябва да има 

ясна и последователна правна рамка 

на ЕС за взаимно признаване на 

електронното установяване на 
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автентичността, електронната 

идентификация и електронния 

подпис; в този смисъл все още са 

необходими по-нататъшни стъпки за 

подобряване на прилагането на 

Директивата относно електронната 

идентификация и 

удостоверителните услуги при 

електронни трансакции на 

вътрешния пазар; подкрепя 

наличието на обща цел за по-голямо 

използване на услугите на 

електронното управление; 

Or. en 

 

Изменение  1237 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34a. приветства разработването от 

Европейската комисия на 

приоритетен план за стандартите в 

областта на ИКТ, но подчертава, че е 

важно да се поддържа доброволен 

подход „отдолу-нагоре“ към 

стандартизацията по отношение на 

съществуващата система за 

стандартизация и общи практики, 

които досега са довели до успешно 

сътрудничество между 

промишлеността, държавите членки, 

органите по стандартизация, 

научноизследователските 

институти и Комисията; призовава 

да се избягва дублирането на вече 

съществуващи световни стандарти и 

подкрепя световната интеграция на 

сектора на ИКТ и оперативната 

съвместимост на европейските 

технологии на световно равнище; 

Or. en 
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Изменение  1238 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34а. признава потребността на 

голяма част от населението в ЕС от 

избор на формата за комуникация с 

представителите на публичните 

администрации и комуналните 

предприятия; призовава Комисията и 

държавите членки при всички случаи 

да запазят основното право на 

физическа комуникация; 

Or. de 

 

Изменение  1239 

Корнелия Ернст 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34б. подчертава значението на 

защитата на личните данни като 

основно право и по-конкретно на 

принципа на ограничаване на целите 

във всеки план за действие за 

електронно управление, който 

включва „принципа на 

еднократност“; изразява 

загриженост, че широкото приемане 

на „принципа на еднократност“ 

може да улесни правителствата на 

държавите членки да обработват 

лични данни за други цели, в това 

число профилиране на гражданите без 

тяхното изрично съгласие, като се 

използва съществуващото 

изключение за обществения интерес в 
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европейското законодателство за 

защита на данните; 

Or. en 

 

Изменение  1240 

Евелин Гебхарт, Петра Камереверт, Лиса Яконсари, Мариу Лауристин, Серхио 

Гутиерес Прието, Марк Тарабела, Люси Андерсън 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34б. обръща внимание и на сериозните 

рискове за неприкосновеността на 

личния живот на гражданите, 

правата на защита на данните и 

сигурността в областта на ИТ, 

когато публичните органи 

обработват данни, които 

гражданите не са им предоставили, и 

че „принципът на еднократност“ 

допълнително носи опасността, че 

все по-голям брой лични данни ще 

бъдат обработвани без съгласие, като 

се разчита само на мълчаливо 

съгласие; 

Or. en 

 

Изменение  1241 

Марко Дзуло, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34б. подчертава, че опростяването на 

отношенията между частните лица 

и публичната администрация 

благодарение на цифровите услуги 

никога не трябва да води до ненужна 

намеса или нарушаване на правото на 
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личен живот в ущърб на гражданите, 

а напротив трябва, когато е уместно, 

да гарантира по-голяма прозрачност 

на работата на администрацията и 

да предоставя на гражданите начин 

да бъдат надлежно информирани; 

Or. it 

 

Изменение  1242 

Корнелия Ернст 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34в. подчертава, че планът за 

действие за електронно управление, 

който разчита на „принципите за 

еднократност“ за повишаване на 

ефективността и намаляване на 

разходите в публичния сектор, следва 

също така да отчита 

потенциалното увеличаване на 

разходите за защита на личните 

данни в инфраструктурата на 

системите, необходими за подкрепа 

на „принципа на еднократност“, и 

последиците от този принцип за 

новите проектни изисквания за 

поверителност и сигурност в 

предложения регламент за защита на 

данните; 

Or. en 

 

Изменение  1243 

Евелин Гебхарт, Мариу Лауристин, Люси Андерсън, Серхио Гутиерес Прието, 

Марк Тарабела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34в (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 34в. посочва, че базите данни от 

публичния сектор, които включват 

всички налични лични данни на 

гражданите, стават лесни мишени 

на престъпници в областта на ИТ, 

което от своя страна води до риск от 

увеличаване на броя на кражбите на 

самоличност и възможността за 

изграждане на точни профили; 

Or. en 

Изменение  1244 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да 

се създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от 

учредяване на дружеството онлайн до 

имена на домейни, обмен на 

информация за съответствието, 

признаване на електронни фактури, 

подаване на данъчни декларации, 

опростен онлайн режим на ДДС, 

онлайн информация относно 

спазването на изискванията, 

командироване на работници, права 

на потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който съдържа всичката необходима 

информация за създаване на дружества 

и извършване на дейност в целия 

Европейски съюз; 

Or. en 
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Изменение  1245 

Юта Щайнрук, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

35. призовава, като се запазва 

защитата на работниците и 

потребителите, на структурите за 

социална сигурност в държавите 

членки и надеждността и 

сигурността на публичните 

регистри, за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

междинно звено на единен цифров 

процес от край до край, който дава 

възможност дружества да се създават и 

да извършват дейност в целия 

Европейски съюз – от учредяване на 

дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

Or. de 

 

Изменение  1246 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 
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който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз, като 

учредяване на дружеството онлайн, 

имена на домейни, обмен на 

информация за съответствието, 

признаване на електронни фактури, 

подаване на данъчни декларации, 

опростен онлайн режим на ДДС, онлайн 

информация относно спазването на 

изискванията, командироване на 

работници, права на потребителите, 

достъп до потребителски и бизнес 

мрежи, уведомителни процедури и 

механизми за уреждане на спорове; 

призовава Комисията и държавите 

членки да приемат прагматичен 

подход към този проект, 

предназначен да улесни гъвкавото му 

разгръщане в целия Европейски съюз, 

като се зачитат националните 

чувства, но в същото време се дава 

възможност на играчите, 

ориентирани към иновации на всички 

равнища, да поемат водещата роля, 

като съществува възможност за 

неучастие за тези, които все още не 

са решили; подчертава 

необходимостта да се изработи 

такъв портал, който приема като 

най-важни приоритети нуждите и 

ограниченията на МСП, 

стартиращите предприятия и 

предприемачите, като предоставя 

щедри стимули и подкрепа за 

тяхното включване; 

Or. en 

 

Изменение  1247 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 
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35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен национален цифров 

портал като единен цифров процес от 

край до край, който дава възможност 

дружества да се създават и да извършват 

дейност във всяка държава членка – от 

учредяване на дружеството онлайн до 

имена на домейни, обмен на 

информация за съответствието, 

признаване на електронни фактури, 

подаване на данъчни декларации, 

опростен онлайн режим на ДДС, онлайн 

информация относно спазването на 

изискванията, права на потребителите, 

достъп до потребителски и бизнес 

мрежи, уведомителни процедури и 

механизми за уреждане на спорове; 

Or. it 

 

Изменение  1248 

Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; предлага 
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за уреждане на спорове; създаването на центрове за подкрепа 

на потребителите, за да се гарантира 

предоставянето на добро обслужване 

и подпомагане на гражданите при 

всякакви технически проблеми в 

електронното им взаимодействие с 

публичните органи; 

Or. en 

 

Изменение  1249 

Миапетра Кумпула-Натри, Хосе Бланко Лопес, Ева Каили, Едуар Мартен, Клеър 

Муди, Катлен Ван Бремпт, Флавио Дзанонато 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове при наличие на 

силни гаранции за осигуряване на 

приложимостта на закона (по-

специално по отношение на крайните 

бенефициенти и собственици на 

дружества), както и срещу 

изпирането на пари, укриването на 

данъци и осигуровки, данъчни измами, 

несъобразяване на продукти и процеси 

с правилата за вътрешния пазар; 

призовава Комисията и държавите 
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членки да гарантират, че ЕС обмисля 

координирани фискални мерки за 

подпомагане на стартиращите 

предприятия и улесняването им да 

плащат данъците си; 

Or. en 

 

Изменение  1250 

Дита Харанзова, Ула Тьорнес, Марите Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз, като 

учредяване на дружеството онлайн, 

имена на домейни, обмен на 

информация за съответствието, 

признаване на електронни фактури, 

подаване на данъчни декларации, 

опростен онлайн режим на ДДС, онлайн 

информация относно спазването на 

изискванията, наемане на ресурси и 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

Or. en 

 

Изменение  1251 

Флавио Дзанонато, Миапетра Кумпула-Натри, Патриция Тоя, Никола Данти 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 
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Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; подчертава 

необходимостта от хармонизиране 

на платформата за плащането на 

ДДС, така че да се вземат под 

внимание всички предприятия 

независимо от големината им и да се 

улесни достъпът на МСП до пазара; 

Or. en 

 

Изменение  1252 

Вики Форд, Даниел Далтон, Ханс-Олаф Хенкел, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да 

се създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност в рамките на 

един работен ден да се създават 

дружества и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 
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електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

Or. en 

 

Изменение  1253 

Евелин Гебхарт, Юта Щайнрук, Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да 

извършват дейност в целия Европейски 

съюз – от учредяване на дружеството 

онлайн до имена на домейни, обмен на 

информация за съответствието, 

признаване на електронни фактури, 

подаване на данъчни декларации, 

опростен онлайн режим на ДДС, онлайн 

информация относно спазването на 

изискванията, командироване на 

работници, права на потребителите, 

достъп до потребителски и бизнес 

мрежи, уведомителни процедури и 

механизми за уреждане на спорове; 

Or. en 

 

Изменение  1254 

Констанце Крел 
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Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи и 

уведомителни процедури; 

Or. de 

 

Изменение  1255 

Никола Данти, Евелин Гебхарт, Пина Пичерно 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества, 

особено като се имат предвид 

потребностите на 

микропредприятията и МСП да 

бъдат улеснени, да се създават и да 

извършват дейност в целия Европейски 

съюз – от учредяване на дружеството, 

било то и трансгранично, онлайн до 

имена на домейни, обмен на 

информация за съответствието, 
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командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

признаване на електронни фактури, 

подаване на данъчни декларации, 

опростен онлайн режим на ДДС, онлайн 

информация относно спазването на 

изискванията, командироване на 

работници, права на потребителите, 

достъп до потребителски и бизнес 

мрежи, уведомителни процедури и 

механизми за уреждане на спорове; 

Or. en 

 

Изменение  1256 

Тереза Грифин, Катрин Стайлър, Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен и напълно достъпен 

единен цифров портал като единен 

цифров процес от край до край, който 

дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

Or. en 

 

Изменение  1257 

Йенс Нилсон 
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Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества и 

социални предприятия да се създават и 

да извършват дейност в целия 

Европейски съюз – от учредяване на 

дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

Or. sv 

Изменение  1258 

Патриция Тоя, Даниел Ника, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества да се 

създават и да извършват дейност в 

целия Европейски съюз – от учредяване 

на дружеството онлайн до имена на 

домейни, обмен на информация за 

съответствието, признаване на 

електронни фактури, подаване на 

данъчни декларации, опростен онлайн 

режим на ДДС, онлайн информация 

относно спазването на изискванията, 

35. призовава за разработването на 

всеобхватен единен цифров портал като 

единен цифров процес от край до край, 

който дава възможност дружества, по-

специално МСП, да се създават и да 

извършват дейност в целия Европейски 

съюз – от учредяване на дружеството 

онлайн до имена на домейни, обмен на 

информация за съответствието, 

признаване на електронни фактури, 

подаване на данъчни декларации, 

опростен онлайн режим на ДДС, онлайн 

информация относно спазването на 
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командироване на работници, права на 

потребителите, достъп до 

потребителски и бизнес мрежи, 

уведомителни процедури и механизми 

за уреждане на спорове; 

изискванията, командироване на 

работници, права на потребителите, 

достъп до потребителски и бизнес 

мрежи, уведомителни процедури и 

механизми за уреждане на спорове; 

Or. en 

 

Изменение  1259 

Даниел Ника, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 35a. подчертава необходимостта от 

взаимно свързване на здравния сектор 

в целия ЕС с цел обмен на здравна 

информация; от взаимно свързване на 

информацията за социалното 

осигуряване, за да се улесни 

мобилността на работната сила; и 

от въвеждане на цифрова оперативна 

съвместимост на системите за 

спешна помощ между границите; 

Or. en 

 

Изменение  1260 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 35a. призовава за повече усилия, за да 

се гарантира, че на гражданите с 

увреждания се предлага подходящ 

достъп до публичните 

административни услуги онлайн, 

включително, но не само, 

задължително използване на 

технологии за осигуряване на 
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достъпност на официалните 

уебсайтове и мобилни приложения; 

настоятелно призовава Съвета да 

придвижи работата по 

предложението за директива 

относно достъпността на 

уебсайтовете на органите от 

обществения сектор, включително за 

лаптопи, таблети и мобилни 

телефони, за да се улесни достъпът 

до уебсайтовете на публичния сектор 

и до предоставяните от тях услуги, в 

това число мобилни приложения, за 

всички граждани; 

Or. en 

 

Изменение  1261 

Вики Форд, Даниел Далтон, Ханс-Олаф Хенкел, Евжен Тошеновски, Ема 

Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 35a. признава, че развитието на 

електронната администрация 

трябва да осигурява по-добър достъп 

за лица с увреждания, и че 

потенциалът за подобряване на 

достъпа за хора с увреждания е една 

от най-желаните ползи от 

електронната администрация; 

Or. en 

 

Изменение  1262 

Никола Данти, Патриция Тоя, Серджо Гаетано Коферати, Катрин Стайлър, Пина 

Пичерно, Серхио Гутиерес Прието 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 35a. призовава Комисията да свърже и 

интегрира вече съществуващите 

европейски портали и мрежи, с цел да 

се създаде всеобхватен единен цифров 

портал; по-специално настоятелно 

призовава Комисията да гарантира 

пълното прилагане на единични звена 

за контакт, както постановява 

директивата за услугите – един 

изключително важен инструмент за 

МСП и целия бизнес сектор; 

призовава Комисията да предприеме 

всички необходими мерки, за да 

гарантира ефективното им 

функциониране и оперативната им 

съвместимост, като отключи пълния 

им потенциал; 

Or. en 

 

Изменение  1263 

Даниел Ника, Патриция Тоя, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 35б. призовава Комисията и 

държавите членки да стартират 

програми за цифрово обучение, за да 

насърчат пълноценното използване 

на услугите на електронното 

управление, да насърчат цифровата 

грамотност и да се преодолеят 

електронните бариери пред МСП и 

групите от населението в 

неравностойно положение, като 

например възрастните хора, хората с 

увреждания, малцинствата, 

имигрантите, безработните и 

хората, живеещи в отдалечени 

региони на ЕС; електронното 

обучение (e-learning) следва да бъде 
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интегрирано в националните 

политики за образование и обучение, 

включително в определянето на 

програмите, в оценката на 

резултатите от обучението и в 

професионалното развитие на 

преподавателите и лицата, 

провеждащи обучение; 

Or. en 

 

Изменение  1264 

Давид Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 

36. изразява загриженост, че 

инфраструктурите тип „изчислителен 

облак“ за научни работници все още 

извършват дейност като отделни 

субекти; призовава Комисията в 

сътрудничество с организациите за 

електронни инфраструктури и техните 

ползватели да изготви план за действие, 

който да доведе до създаването на 

отворения единен научен „изчислителен 

облак“ до края на 2016 г.; счита, че той 

трябва да служи като стимул за 

развитието на изчислителни облаци в 

Европа извън науката, за създаването на 

по-добри взаимовръзки между 

центровете за иновации, за 

екосистемите за стартиращи 

предприятия и за подобряването на 

сътрудничеството между 

университетите и промишлеността по 

отношение на търговската реализация 

на технологиите; 

36. изразява загриженост, че 

инфраструктурите тип „изчислителен 

облак“ за научни работници все още 

извършват дейност като отделни 

субекти; призовава Комисията в 

сътрудничество с организациите за 

електронни инфраструктури и техните 

ползватели да изготви план за действие, 

който да доведе до създаването на 

отворения единен научен „изчислителен 

облак“ до края на 2016 г.; счита, че той 

трябва да служи като стимул за 

развитието на изчислителен облак в 

Европа извън науката, за създаването на 

по-добри взаимовръзки между 

центровете за иновации, за 

екосистемите за стартиращи 

предприятия, за публикациите и 

регистрите от данни, както и за 

подобряване на сътрудничеството 

между университетите и 

промишлеността по отношение на 

търговската реализация на 

технологиите; предупреждава, че 

научната измама и нечестност, 

въпреки че е ограничено явление, 

рискува да навреди на стойността на 

тези инициативи; напомня, че следва 
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да бъдат предвидени специални 

дейности и помощни средства, за да 

се гарантира, че предприемачите и 

МСП имат привилегирован достъп до 

такива инфраструктури; подчертава, 

че трябва да се разработи нов подход 

за управление на знанието, за да може 

бързо нарастващото количество 

научни знания и информация да бъдат 

достъпни и използваеми за 

промишлеността и услугите; 

Or. en 

 

Изменение  1265 

Корнелия Ернст 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 

36. изразява загриженост, че 

инфраструктурите тип „изчислителен 

облак“ за научни работници все още 

извършват дейност като отделни 

субекти; призовава Комисията в 

сътрудничество с организациите за 

електронни инфраструктури и техните 

ползватели да изготви план за действие, 

който да доведе до създаването на 

отворения единен научен „изчислителен 

облак“ до края на 2016 г.; счита, че той 

трябва да служи като стимул за 

развитието на изчислителни облаци в 

Европа извън науката, за създаването на 

по-добри взаимовръзки между 

центровете за иновации, за 

екосистемите за стартиращи 

предприятия и за подобряването на 

сътрудничеството между 

университетите и промишлеността по 

отношение на търговската реализация 

на технологиите; 

36. изразява загриженост, че 

инфраструктурите тип „изчислителен 

облак“ за научни работници все още 

извършват дейност като отделни 

субекти; призовава Комисията в 

сътрудничество с организациите за 

електронни инфраструктури и техните 

ползватели да изготви план за действие, 

който да доведе до създаването на 

отворения единен научен „изчислителен 

облак“, който се осъществява със 

свободен софтуер, до края на 2016 г.; 

счита, че той трябва да служи като 

стимул за развитието на изчислителни 

облаци в Европа извън науката, за 

създаването на по-добри взаимовръзки 

между центровете за иновации, за 

екосистемите за стартиращи 

предприятия и за подобряването на 

сътрудничеството между 

университетите и промишлеността по 

отношение на търговската реализация 

на технологиите; 

Or. en 
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Изменение  1266 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 

36. изразява загриженост, че 

инфраструктурите тип „изчислителен 

облак“ за научни работници все още 

извършват дейност като отделни 

субекти; призовава Комисията в 

сътрудничество с организациите за 

електронни инфраструктури и техните 

ползватели да изготви план за действие, 

който да доведе до създаването на 

отворения единен научен „изчислителен 

облак“ до края на 2016 г.; счита, че той 

трябва да служи като стимул за 

развитието на изчислителни облаци в 

Европа извън науката, за създаването на 

по-добри взаимовръзки между 

центровете за иновации, за 

екосистемите за стартиращи 

предприятия и за подобряването на 

сътрудничеството между 

университетите и промишлеността по 

отношение на търговската реализация 

на технологиите; 

36. изразява загриженост, че 

инфраструктурите тип „изчислителен 

облак“ за научни работници все още 

извършват дейност като отделни 

субекти; призовава Комисията в 

сътрудничество с организациите за 

електронни инфраструктури и техните 

ползватели да изготви план за действие, 

който да доведе до създаването на 

отворения единен научен „изчислителен 

облак“ до края на 2016 г.; счита, че той 

трябва да служи като стимул за 

развитието на изчислителен облак в 

Европа извън науката, за създаването на 

по-добри взаимовръзки между 

центровете за иновации, за 

екосистемите за стартиращи 

предприятия и за подобряването на 

сътрудничеството между 

университетите и промишлеността по 

отношение на търговската реализация 

на технологиите в съответствие с 

необходимата поверителност за 

правилното провеждане на научни 

или индустриални изследвания и за 

запазване на промишлената тайна; 

Or. en 

 

Изменение  1267 

Патриция Тоя, Катлен Ван Бремпт, Даниел Ника 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 
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36. изразява загриженост, че 

инфраструктурите тип „изчислителен 

облак“ за научни работници все още 

извършват дейност като отделни 

субекти; призовава Комисията в 

сътрудничество с организациите за 

електронни инфраструктури и техните 

ползватели да изготви план за 

действие, който да доведе до 

създаването на отворения единен научен 

„изчислителен облак“ до края на 2016 г.; 

счита, че той трябва да служи като 

стимул за развитието на изчислителни 

облаци в Европа извън науката, за 

създаването на по-добри взаимовръзки 

между центровете за иновации, за 

екосистемите за стартиращи 

предприятия и за подобряването на 

сътрудничеството между 

университетите и промишлеността по 

отношение на търговската реализация 

на технологиите; 

36. изразява загриженост, че 

инфраструктурите тип „изчислителен 

облак“ за научни работници все още 

извършват дейност като отделни 

субекти; призовава Комисията – в 

сътрудничество с организациите за 

електронни инфраструктури, 

ползвателите, университетите и 

изследователските центрове – да се 

запознае с бъдещите тенденции в 

използването на големи данни и да 
изготви план за действие, който да 

доведе до създаването на отворения 

единен научен „изчислителен облак“ до 

края на 2016 г.; счита, че той трябва да 

служи като стимул за развитието на 

изчислителни облаци в Европа извън 

науката, за създаването на по-добри 

взаимовръзки между центровете за 

иновации, за екосистемите за 

стартиращи предприятия и за 

подобряването на сътрудничеството 

между университетите и 

промишлеността по отношение на 

търговската реализация на 

технологиите; призовава Комисията да 

приеме решения и платформи в 

областта на изчисленията в облак, 

обозначени с името на ЕС; 

Or. en 

Изменение  1268 

Миапетра Кумпула-Натри, Мириам Дали, Ева Каили, Едуар Мартен, Ренато 

Сору, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 

36. изразява загриженост, че 

инфраструктурите тип „изчислителен 

облак“ за научни работници все още 

извършват дейност като отделни 

субекти; призовава Комисията в 

сътрудничество с организациите за 

електронни инфраструктури и техните 

36. изразява загриженост, че 

инфраструктурите тип „изчислителен 

облак“ за научни работници все още 

извършват дейност като отделни 

субекти; призовава Комисията в 

сътрудничество с организациите за 

електронни инфраструктури и техните 
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ползватели да изготви план за действие, 

който да доведе до създаването на 

отворения единен научен „изчислителен 

облак“ до края на 2016 г.; счита, че той 

трябва да служи като стимул за 

развитието на изчислителни облаци в 

Европа извън науката, за създаването на 

по-добри взаимовръзки между 

центровете за иновации, за 

екосистемите за стартиращи 

предприятия и за подобряването на 

сътрудничеството между 

университетите и промишлеността по 

отношение на търговската реализация 

на технологиите; 

ползватели да изготви план за действие, 

който да доведе до създаването на 

отворения единен научен „изчислителен 

облак“ до края на 2016 г.; счита, че той 

трябва да служи като стимул за 

развитието на изчислителни облаци в 

Европа извън науката, за създаването на 

по-добри взаимовръзки между 

центровете за иновации, за 

екосистемите за стартиращи 

предприятия и за подобряването на 

сътрудничеството между 

университетите и промишлеността по 

отношение на търговската реализация 

на технологиите; насърчава цифровото 

обучение, включително кодирането, 

за различните поколения в 

училищата и техническото 

образование, както и цифровия 

„Еразъм“ за улесняване на обмена 

между младите хора, желаещи да 

създадат нови дигитални инициативи 

както в частния, така и в публичния 

сектор; подчертава значението на 

цифровото обучение и 

преквалификация; 

Or. en 

 

Изменение  1269 

Кая Калас, Михаел Тойрер, Дита Харанзова, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 

Федерлей, Ангелика Млинар, Павел Теличка, Михал Бони, Филип Де Бакер, Хуан 

Карлос Хираута Видал, Антанас Гуога, Ула Тьорнес, Марите Схаке, Мартен 

Хелвег Петерсен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 36a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 36a. счита, че Комисията следва да 

предприеме по-нататъшни действия 

за премахване на бариерите за 

малките предприятия и 

стартиращите такива за достъп до 

финансиране по „Хоризонт 2020“, и да 

адаптира по-добре прилагането на 
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рамката на „Хоризонт 2020“ към 

късите иновационни цикли в сектора 

на ИКТ; 

Or. en 

 

Изменение  1270 

Карлуш Зориню 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 36a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 36a. обръща внимание на 

необходимостта от създаване на 

алтернативи на изчисленията в 

облак, базирани в Европа и 

следователно спазващи правилата на 

цифровия единен пазар и 

законодателството на ЕС за защита 

на данните; 

Or. pt 

Изменение  1271 

Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 36a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 36a. припомня потенциала на 

извличането на текст и данни (TDM) 

за целите на научните изследвания и 

в същото време липсата на яснота 

около законността на подобна 

практика; призовава Комисията да 

продължи да разсъждава върху 

възможностите, предоставяни от 

TDM; 

Or. en 
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Изменение  1272 

Даниел Далтон, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 36a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 36a. счита, че насърчаването на 

международните стандарти за 

изчислителни облаци ще бъде от 

решаващо значение за повишаване на 

достъпността и сигурността на 

облачните услуги в Европа, и че 

наличието на единствен за Европа 

подход към облачната сигурност ще 

постави предприятията в Европа в 

неизгодно конкурентно положение; 

Or. en 

Изменение  1273 

Кая Калас, Михаел Тойрер, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей, Ангелика 

Млинар, Павел Теличка, Михал Бони, Филип Де Бакер, Хуан Карлос Хираута 

Видал, Антанас Гуога, Ула Тьорнес, Марите Схаке, Мартен Хелвег Петерсен, 

Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. настоятелно призовава Комисията да 

се съсредоточи върху прилагането на 

разпоредбите за електронни обществени 

поръчки, както и върху единния 

европейски документ за обществени 

поръчки (паспорт за обществени 

поръчки), за да се улесни достъпът до 

пазара на ЕС за всички икономически 

оператори, при спазване на всички 

критерии за подбор, изключване и 

възлагане; 

37. настоятелно призовава Комисията да 

се съсредоточи върху прилагането на 

разпоредбите за електронни обществени 

поръчки, както и върху единния 

европейски документ за обществени 

поръчки (паспорт за обществени 

поръчки), за да се улесни достъпът до 

пазара на ЕС за всички икономически 

оператори, при спазване на всички 

критерии за подбор, изключване и 

възлагане; подчертава по-специално 

значението на внедряването на 

електронни обществени поръчки и 

насърчаването на разделянето на 

договорите на обособени позиции, за 

да се подобри достъпът на 
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иновативни фирми и МСП до 

пазарите на обществени поръчки; 

Or. en 

 

Изменение  1274 

Никола Данти, Евелин Гебхарт, Патриция Тоя, Флавио Дзанонато, Катрин 

Стайлър, Серджо Гаетано Коферати, Ренато Сору, Пина Пичерно, Серхио 

Гутиерес Прието 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. настоятелно призовава Комисията да 

се съсредоточи върху прилагането на 

разпоредбите за електронни обществени 

поръчки, както и върху единния 

европейски документ за обществени 

поръчки (паспорт за обществени 

поръчки), за да се улесни достъпът до 

пазара на ЕС за всички икономически 

оператори, при спазване на всички 

критерии за подбор, изключване и 

възлагане; 

37. настоятелно призовава Комисията да 

се съсредоточи върху прилагането на 

разпоредбите за електронни обществени 

поръчки, както и върху единния 

европейски документ за обществени 

поръчки (паспорт за обществени 

поръчки), за да се улесни достъпът до 

пазара на ЕС за всички икономически 

оператори, при спазване на всички 

критерии за подбор, изключване и 

възлагане; по-специално подчертава 

положителните икономически ползи 

от прилагането на разпоредбите за 

електронни обществени поръчки, 

които доведоха до по-голяма 

ефективност, прозрачност и участие 

на микропредприятия, МСП и 

иновативни стартиращи 

предприятия на пазара на 

обществените поръчки; 

Or. en 

 

Изменение  1275 

Клеър Муди, Хосе Бланко Лопес, Флавио Дзанонато, Джуд Къртън-Дарлинг, 

Тереза Грифин, Мартина Вернер, Мириам Дали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 
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Предложение за резолюция Изменение 

37. настоятелно призовава Комисията да 

се съсредоточи върху прилагането на 

разпоредбите за електронни обществени 

поръчки, както и върху единния 

европейски документ за обществени 

поръчки (паспорт за обществени 

поръчки), за да се улесни достъпът до 

пазара на ЕС за всички икономически 

оператори, при спазване на всички 

критерии за подбор, изключване и 

възлагане; 

37. настоятелно призовава Комисията да 

се съсредоточи върху прилагането на 

разпоредбите за електронни обществени 

поръчки, както и върху единния 

европейски документ за обществени 

поръчки (паспорт за обществени 

поръчки), за да се улесни достъпът до 

пазара на ЕС за всички икономически 

оператори, при спазване на всички 

критерии за подбор, изключване и 

възлагане; по-специално призовава за 

подкрепа при разработването на 

портал, който да улеснява цифровата 

трансгранична търговия на МСП; 

Or. en 

 

Изменение  1276 

Антонио Лопес-Истурис Уайт, Пилар дел Кастильо Вера, Сантяго Фисас Айшела, 

Роса Естарас Ферагут 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. настоятелно призовава Комисията да 

се съсредоточи върху прилагането на 

разпоредбите за електронни обществени 

поръчки, както и върху единния 

европейски документ за обществени 

поръчки (паспорт за обществени 

поръчки), за да се улесни достъпът до 

пазара на ЕС за всички икономически 

оператори, при спазване на всички 

критерии за подбор, изключване и 

възлагане; 

37. настоятелно призовава Комисията да 

се съсредоточи върху прилагането на 

разпоредбите за електронни обществени 

поръчки, както и върху единния 

европейски документ за обществени 

поръчки (паспорт за обществени 

поръчки), за да се улесни достъпът до 

пазара на ЕС за всички икономически 

оператори, при спазване на всички 

критерии за подбор, изключване и 

възлагане, които да отговарят на 

изискванията за достъпност за хора с 

увреждания; 

Or. en 
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Изменение  1277 

Марко Дзуло, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. настоятелно призовава Комисията да 

се съсредоточи върху прилагането на 

разпоредбите за електронни обществени 

поръчки, както и върху единния 

европейски документ за обществени 

поръчки (паспорт за обществени 

поръчки), за да се улесни достъпът до 

пазара на ЕС за всички икономически 

оператори, при спазване на всички 

критерии за подбор, изключване и 

възлагане; 

37. настоятелно призовава Комисията да 

се съсредоточи върху прилагането на 

разпоредбите за електронни обществени 

поръчки, както и върху единния 

европейски документ за обществени 

поръчки (паспорт за обществени 

поръчки), за да се улесни достъпът до 

пазара на ЕС за всички икономически 

оператори, при спазване на всички 

критерии за подбор, изключване и 

възлагане, като същевременно се 

гарантира лесен контрол от страна 

на правоимащите органи с цел 

избягване на злоупотреби и 

закононарушения; 

Or. it 

Изменение  1278 

Кая Калас, Михаел Тойрер, Дита Харанзова, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 

Федерлей, Ангелика Млинар, Павел Теличка, Михал Бони, Филип Де Бакер, Хуан 

Карлос Хираута Видал, Антанас Гуога, Ула Тьорнес, Марите Схаке, Мартен 

Хелвег Петерсен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 37б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 37б. изразява твърдото си убеждение, 

че глобалното измерение на интернет 

трябва да бъде взето под внимание 

във всички съответни политики на 

ЕС, и изисква Европейската комисия 

да бъде по-гласовита на световните 

форуми, по-специално по отношение 

на определянето на стандартите, 

потоците от данни, подготовката за 

внедряване на мрежи от пето 

поколение и киберсигурността; 
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Or. en 

 

Изменение  1279 

Кая Калас, Михаел Тойрер, Дита Харанзова, Фредрик Федерлей, Павел Теличка, 

Михал Бони, Хуан Карлос Хираута Видал, Антанас Гуога, Марите Схаке, Мартен 

Хелвег Петерсен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 37в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 37в. подчертава, че е важно 

наличието на една напълно 

независима структура за управление 

на интернет с цел поддържане на 

интернет като стабилна, сигурна и 

отворена платформа; следователно 

счита, че е от съществено значение 

за европейските заинтересовани 

страни да гарантират, че обявеното 

от САЩ забавяне на прехода на 

управлението му от ICAAN ще се 

използва за обслужване на тази цел; 

Or. en 

Изменение  1280 

Евелин Гебхарт, Катрин Стайлър, Емилиян Павел, Мариу Лауристин, Люси 

Андерсън, Марк Тарабела, Серхио Гутиерес Прието 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 37a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 37a. призовава за усилия за 

повишаване използването в целия ЕС 

на електронни здравни технологии с 

цел подобряване на безопасността, 

ефективността и действието на 

схемите за здравеопазване; 

Or. en 
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Изменение  1281 

Миапетра Кумпула-Натри, Евелин Гебхарт, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Флавио 

Дзанонато 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 37a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 37a. насърчава Европейската служба 

за външна дейност и държавите 

членки за развиване на цифрова 

дипломация и пълноценно използване 

на възможностите, предлагани от 

цифровизацията; призовава 

Комисията да проучи нови 

възможности за насърчаване на 

европейските ценности, да установи 

нови информационни канали, да 

намери допълнителни дигитални 

решения както за ежедневната 

дипломация, така и за кризисни 

ситуации; тези мерки могат да 

включват портфолио на цифров 

посланик; на второ място следва да се 

наблюдава променящият се характер 

на дипломацията вследствие на 

офлайн и онлайн събитията – 

зараждащата се дипломация между 

множество заинтересовани страни в 

ерата на цифровизацията изисква 

хибриден подход към външните 

политики; 

Or. en 

 

Изменение  1282 

Марлене Мици 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 37a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 37a. призовава Комисията да 

приложи мерки, които да 

гарантират, че институционалните 
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интернет портали на ЕС са лесни за 

използване и осигуряват 

административната и правна помощ, 

необходима на потребителите в ЕС 

по отношение на правата им на 

потребители, защитата и 

обезщетенията на цифровия единен 

пазар; 

Or. en 

 

Изменение  1283 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 37a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 37а. приветства създаването на зони 

за иновации, в които има 

концентрация с възможност за 

увеличаване на предприятия и 

професионални квалификации, където 

може да се експериментира с 

основани на данни технологии, при 

това в иновационни клъстери, където 

се създават групи и междусекторни 

проекти за индустриални платформи 

с цел свързване на реалната и 

цифровата икономика помежду им; 

подчертава, че тези зони следва да 

служат като бизнес инкубатори, в 

които на предприятията следва да се 

показва как използването на данни 

може да се превърне във възможности 

за стопанска дейност, и да се 

насърчава растежът и 

интернационализацията на МСП и на 

иновативните стартиращи 

предприятия; призовава за 

задълбочаване на партньорството 

между предприятията, 

институциите за висше образование 

и научноизследователските центрове, 

за да се даде тласък на 

разработването на иновации в 
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областта на големите масиви от 

данни; във връзка с това отбелязва, че 

се инвестира в инициативи, като 

например „Широка коалиция за 

работни места в сферата на 

цифровите технологии“ и 

„Европейска седмица на ИКТ 

уменията“; 

Or. de 

 

Изменение  1284 

Ханс-Олаф Хенкел, Евжен Тошеновски, Вики Форд, Марек Юзеф Грубарчик, 

Бранислав Шкрипек 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 37a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 37a. настоятелно призовава 

Комисията да даде пример в 

областта на електронното 

правителство; подчертава, че 

Комисията следва да бъде в челните 

редици на революцията към 

електронно управление в света; 

Or. en 

Изменение  1285 

Кая Калас, Михаел Тойрер, Дита Харанзова, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 

Федерлей, Ангелика Млинар, Павел Теличка, Филип Де Бакер, Хуан Карлос 

Хираута Видал, Антанас Гуога, Марите Схаке, Мартен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за резолюция 

Заглавие 4.3а (ново) – преди параграф 38 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Международно измерение 

Or. en 
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Изменение  1286 

Констанце Крел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 38a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 38а. призовава Комисията да 

представи предложения за 

ориентирано към търсенето 

придобиване на иновации в публичния 

сектор, и във връзка с това набляга на 

неотложно необходимата 

модернизация и цифровизация на 

публичната администрация на 

равнището на Съюза, на държавите 

членки, както и на регионално и 

общинско равнище; в този смисъл 

подчертава значението на 

повсеместното придобиване на 

иновации за ИКТ сектора в 

Европейския съюз и на насърчаването 

чрез търсене на млади и иновативни 

стартиращи предприятия, както и 

на позиционирането на продуктите 

за електронно управление на 

международните пазари; 

Or. de 

Изменение  1287 

Марите Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 38a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 38a. призовава Комисията да 

съдейства за тясно сътрудничество с 

ЕСВД, така че да представлява ЕС в 

платформите за управление на 

интернет по най-ефективен начин. 

Or. en 

 


