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КРАТКА ОБОСНОВКА

Интернет и новите технологии изцяло променят обществото и икономиката ни. 
Увеличаването на инвестициите в модерна цифрова инфраструктура – например 
високопроизводителни изчислителни технологии, продукти и услуги в областта на 
изкуствения интелект и ефикасен капацитет на киберсигурността – заедно с инвестиции 
в задълбочените цифрови умения във връзка с тези нови технологии за работещите и 
учащите е от ключово значение, за да могат гражданите, промишлеността, 
предприятията и публичните администрации в пълна степен да се възползват от тези 
разработки и от цифровия единен пазар. 

С цел стимулиране на иновациите, преодоляване на разпокъсаността на пазара при 
справедливи и балансирани условия и постигане на доверие у потребителите, такива 
съществени инвестиции в инфраструктура и цифрови умения следва да бъдат 
осъществявани от Европейския съюз, държавите членки и частния сектор. Това е в 
пълно съответствие с призива на Европейския съюз от неговия доклад „Към Акт за 
единния цифров пазар“1 – за дългосрочна стратегия за инвестиции в цифрова 
инфраструктура и умения, както и за подпомагане на цифровизацията в 
промишлеността и публичната администрация в Европа. 

Новата програма „Цифрова Европа“ може да бъде мощен инструмент в подкрепа на 
тази цифрова трансформация. Освен това тя допълва други програми на Европейския 
съюз, подкрепя други политики на Съюза и така създава полезни взаимодействия, по-
специално с:

 програмата „Хоризонт Европа“, която подкрепя научноизследователските и 
развойните дейности в областта на новите технологии; 

 Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), който подкрепя, наред с 
другото, внедряването на цифрови решения, включително киберсигурност; 

 Механизма за свързване на Европа, който предоставя инфраструктура за 
широколентови мрежи; 

 програмата за единния пазар, която подпомага, наред с другото, безопасността 
на продуктите във връзка с цифровата икономика, киберсигурността и 
изкуствения интелект. 

Докладчикът приветства предложението на новата програма „Цифрова Европа“ и 
предлага да бъде запазен общият бюджет на програмата в размер на 8 192 милиарда по 
постоянни цени (тоест 9 194 милиарда по текущи цени), както е предложено от 
Комисията и в съответствие със споразумението на Европейския парламент въз основа 
на неговата резолюция от 14 март 2018 г.2 Въпреки това докладчикът призовава 
държавите членки и частния сектор да дадат своя финансов принос, необходим за 
постигане на целите на програмата.

Освен това докладчикът приветства интегрирането на съществуващи и нови цифрови 
иновационни центрове за изпълняване на програмата. Цифровите иновационни 
центрове ще подпомагат цифровата трансформация на европейската промишленост, по-
специално МСП, и на публичните администрации, както и ще разпространяват цифров 

                                               
1 Доклад по собствена инициатива „Към Акт за единния цифров пазар“ (2015/2147(INI)
2 Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията 
на Парламента относно МФР след 2020 г. (с МФР за периода 2021 – 2027 г.)
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капацитет на местно равнище. Поради това докладчикът предлага увеличаване на 
отговорностите на цифровите иновационни центрове, като пояснява, че следва да бъде 
възможно те да получават друг публичен или частен финансов принос и собствени 
приходи, произведени от самите тях. В допълнение към това, цифровите иновационни 
центрове следва да бъдат свободни да определят своята вътрешна организация, 
структура, работна програма и работни методи.

Докладчикът си поставя целта да подкрепи важни ценности на програмата, по-
специално необходимостта от нейния принос за социалното равенство, включително за 
хората с увреждания, и принципа на равенство между половете и правата на жените, с 
оглед на тяхното непропорционално ниско представяне в ИКТ. Тя също така 
подчертава, че развитието на роботиката и изкуствения интелект трябва да бъде 
насочено към допълването на човешките способности, а не към тяхното заменяне, 
както е посочено в доклада на Европейския парламент за нормите на гражданското 
право в областта на роботиката, и че  хората трябва да упражняват по всяко време 
контрол върху интелигентните машини.   

За да се избегне значителен недостиг на инвестиции в други нови технологии, които 
попадат в обхвата на програмата „Хоризонт Европа“, но не и в този на програмата 
„Цифрова Европа“, следва да се поясни, че тези други нови технологии могат да 
привлекат финансиране в рамките на тази програма, при условие че са част от 
всеобхватно решение, свързано с технологиите, обхванати от членове 4 – 8.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с Финансовия 
регламент, Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета48, Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2988/95 на Съвета49, Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета50 и 
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета51

финансовите интереси на Съюза се 
защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
разкриване, коригиране и разследване 
на нередности и измами, събиране на 
изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и, 

(3) В съответствие с Финансовия 
регламент, Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета48, Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2988/95 на Съвета49, Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета50 и 
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета51

финансовите интереси на Съюза се 
защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
разкриване, коригиране и разследване 
на нередности и измами, събиране на 
изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и, 
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когато е целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с 
разпоредбите и процедурите, 
установени в Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета и в Регламент (Евратом, 
ЕО) № 2185/96, Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) може да 
извършва административни 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, за да установи дали 
е налице измама, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза. В 
съответствие с Регламент 
(ЕС) 2017/1939 Европейската 
прокуратура може да разследва и да 
преследва по наказателен ред измами и 
други незаконни дейности, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 
на Европейския парламент и на 
Съвета52. В съответствие с Финансовия 
регламент всички лица или субекти, 
получаващи средства на Съюза, оказват 
пълно сътрудничество за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, на OLAF, на 
Европейската прокуратура и на 
Европейската сметна палата (ЕСП) и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права.

когато е целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с 
разпоредбите и процедурите, 
установени в Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета и в Регламент (Евратом, 
ЕО) № 2185/96, Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) може да 
извършва административни 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, за да установи дали 
е налице измама, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза. В 
съответствие с Регламент 
(ЕС) 2017/1939 Европейската 
прокуратура трябва да разследва и да 
преследва по наказателен ред измами и 
други незаконни дейности, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 
на Европейския парламент и на 
Съвета52. В съответствие с Финансовия 
регламент всички лица или субекти, 
получаващи, управляващи или 
разпределящи средства на Съюза, 
оказват пълно сътрудничество за защита 
на финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, на OLAF, на 
Европейската прокуратура и на 
Европейската сметна палата (ЕСП) и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права.

__________________ __________________

48 ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1-22. 
Регламентът е достъпен на адрес: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1

48 ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1-22. 
Регламентът е достъпен на адрес: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1

49 ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1-4. 
Регламентът е достъпен на адрес 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:319

49 ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1-4. 
Регламентът е достъпен на адрес 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
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95R2988&rid=1 95R2988&rid=1

50 ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2-5. 
Регламентът е достъпен на адрес 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
96R2185&rid=1

50 ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2-5. 
Регламентът е достъпен на адрес 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
96R2185&rid=1

51 ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1-71. 
Регламентът е достъпен на адрес 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17R1939&rid=1

51 ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1-71. 
Регламентът е достъпен на адрес 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17R1939&rid=1

52 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 година относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
28.7.2017 г., стр. 29).

52 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 година относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
28.7.2017 г., стр. 29).

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Програмата следва да осигури 
максимална прозрачност, отчетност 
и демократичен контрол на 
новаторските финансови 
инструменти и механизми, 
използващи бюджета на Съюза, 
особено във връзка с техния принос, 
що се отнася както до 
първоначалните очаквания, така и до 
крайните резултати, постигнати за 
осъществяване на целите на Съюза. 

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Срещата на върха в областта на 
цифровите технологии в Талин55 през 
септември 2017 г. и Заключенията на 
Европейския съвет56 от 19 октомври 
2017 г. посочиха необходимостта 
Европа да инвестира в цифровизацията 
на икономиките ни и да се справи с 
недостига на умения, за да се запазят и 
укрепят европейската 
конкурентоспособност, качеството ни 
на живот и социалният ни облик. 
Европейският съвет стигна до 
заключението, че цифровата 
трансформация предлага огромни 
възможности за иновации, растеж и 
създаване на работни места, ще 
допринесе за нашата 
конкурентоспособност на глобално 
равнище и засилва творческото и 
културното многообразие. За да 
оползотворим тези възможности, е 
необходимо заедно да се изправим 
срещу някои от предизвикателствата, 
породени от цифровата трансформация, 
и да преразгледаме засегнатите от нея 
политики.

(6) Срещата на върха в областта на 
цифровите технологии в Талин55 през 
септември 2017 г. и Заключенията на 
Европейския съвет56 от 19 октомври 
2017 г. посочиха необходимостта
Европа да инвестира в цифровизацията 
на икономиките ни и да се справи с 
недостига на умения, за да се запазят и 
укрепят европейската 
конкурентоспособност, качеството ни 
на живот и социалният ни облик. 
Европейският съвет стигна до 
заключението, че цифровата 
трансформация предлага огромни 
възможности за иновации, растеж и 
създаване на работни места, ще 
допринесе за нашата 
конкурентоспособност на глобално 
равнище и засилва творческото и 
културното многообразие. За да 
оползотворим тези възможности, е 
необходимо заедно да се изправим 
срещу някои от предизвикателствата, 
породени от цифровата трансформация, 
и да преразгледаме засегнатите от нея 
политики, както и да осигурим 
значителни средства от частния 
сектор и принос от държавите 
членки.

__________________ __________________

55

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

55

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Програмата следва да 
подпомага справедлив цифров преход и 
да защитава общите ценности на 
Европейския съюз, включително 
правото на образование и защитата 
на правата на работниците, да 
гарантира лоялната конкуренция, да 
насърчава равенството и да 
гарантира, че цифровизацията 
допринася за повишаване на 
социалните и трудовите стандарти, 
както и да насърчава просперитета 
на всички европейски граждани, 
демокрацията и сигурността.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Цифровите иновационни 
центрове следва да могат да 
получават финансов принос от 
държавите членки, от участващите 
трети държави или от публичните 
органи в тях, от международни 
органи или институции, от частния 
сектор, по-специално от членове, 
акционери или партньори в 
цифровите иновационни центрове, 
както и да могат да получават 
приходи, генерирани от собствени 
активи и дейности на цифровите 
иновационни центрове, завещания, 
дарения и финансов принос от 
физически лица или финансиране под 
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формата на безвъзмездни средства, 
включително от програмата и от 
други програми на Съюза. 

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Програмата предоставя добра 
възможност на други държави членки 
да подпишат тази декларация. 

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За най-подходящ механизъм за 
изпълнението на специфична цел 
„Високопроизводителни изчислителни 
технологии“ се счита съвместно
предприятие, по-специално за 
координиране на националните 
стратегии и инвестиции и стратегиите и 
инвестициите на Съюза във 
високопроизводителна компютърна 
инфраструктура и 
научноизследователски и развойни 
дейности в тази област и за защита на 
икономическите и стратегическите 
интереси на Съюза63. Освен това 
експертните центрове за 
високопроизводителни изчислителни 
технологии в държавите членки ще 
предоставят високопроизводителни 
изчислителни услуги на 

(18) За най-подходящ механизъм за 
изпълнението на специфична цел 
„Високопроизводителни изчислителни 
технологии“ се счита съвместното
предприятие за ВИТ (СП EuroHPC), 
по-специално за координиране на 
националните стратегии и инвестиции и 
стратегиите и инвестициите на Съюза 
във високопроизводителна компютърна 
инфраструктура и 
научноизследователски и развойни 
дейности в тази област и за защита на 
икономическите и стратегическите 
интереси на Съюза.63 . Съвместното 
предприятие EuroHPC ще даде 
възможност на държавите членки да 
координират съвместно със Съюза 
своите стратегии и инвестиции в 
областта на суперизчисленията.
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промишлеността, академичните среди и 
публичните администрации.

Освен това експертните центрове за 
високопроизводителни изчислителни 
технологии в държавите членки ще 
предоставят високопроизводителни 
изчислителни услуги на 
промишлеността, академичните среди и 
публичните администрации. Поради 
това програмата следва да финансира 
съвместното предприятие EuroHPC с 
единствената цел да се инвестира в 
областта на 
високопроизводителните 
изчислителни технологии в рамките 
на програмата.

__________________ __________________

63 Оценка на въздействието, 
придружаваща документа 
„Предложение за регламент на Съвета 
относно създаване на съвместното 
предприятие EuroHPC“ 
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment)

63 Оценка на въздействието, 
придружаваща документа 
„Предложение за регламент на Съвета 
относно създаване на съвместното 
предприятие EuroHPC“ 
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment)

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Продуктите и услугите, 
основаващи се на изкуствен 
интелект, следва да бъдат лесни за 
ползване и по подразбиране 
законосъобразни, както и да 
предоставят на потребителите по-
голям избор и повече информация, по-
специално що се отнася до 
качеството на продуктите или 
услугите.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) В своя доклад за 
гражданскоправни норми за 
роботиката1a Европейският 
парламент подчертава, че 
развитието на роботиката и 
изкуствения интелект следва да бъде 
насочено към допълването на 
човешките способности, а не към 
тяхното заменяне. Развитието на 
роботиката и изкуствения интелект 
трябва да гарантира също така, че 
хората имат контрол над 
интелигентните машини по всяко 
време.

__________________

1a Гражданскоправни норми за 
роботиката, резолюция на 
Европейския парламент от 16 
февруари 2017 г., съдържаща 
препоръки към Комисията относно 
гражданскоправни норми за 
роботиката (2015/2103 (INL)) 

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) В своята резолюция от 1 юни 
2017 г. относно цифровизацията на 
европейската промишленост64

Европейският парламент подчерта 
голямото значение на един общ 
европейски подход относно 

(21) В своята резолюция от 1 юни 
2017 г. относно цифровизацията на 
европейската промишленост64

Европейският парламент подчерта, в 
контекста на потенциалната 
уязвимост по отношение на 
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киберсигурността, призна 
необходимостта от повишаване на 
осведомеността и счете, че 
устойчивостта на киберпространството 
е изключително важна отговорност на 
ръководителите на предприятията и на 
лицата, определящи политиките в 
областта на промишлеността в Европа.

кибератаките, саботажа, 
манипулирането на данни или 
промишления шпионаж, голямото 
значение на един общ европейски 
подход относно киберсигурността, 
призна необходимостта от повишаване 
на осведомеността относно 
засилването на киберсигурността и 
счете, че устойчивостта на 
киберпространството е изключително 
важна отговорност на ръководителите 
на предприятията и на лицата, 
определящи политиките в областта на 
промишлеността на национално 
равнище и в Европа, както и 
необходимостта изискванията в 
областта на киберсигурността да 
бъдат задължителни за 
обществените поръчки, що се отнася 
до информационно-технологичното 
оборудване и продуктите, базирани на 
интернет на нещата.

__________________ __________________

64 Документ A8-0183/2017, достъпен на 
адрес: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=BG&reference=
P8-TA-2017-0240

64 Документ A8-0183/2017, достъпен на
адрес: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=BG&reference=
P8-TA-2017-0240

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Сигурността на данните и ИТ 
инфраструктурата и доверието в 
цифровата среда са от съществено 
значение за отключването на пълния 
потенциал на растежа и иновациите, 
свързани с цифровизирането на 
промишлеността и на публичната 
администрация в полза на 
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гражданите, работниците, 
потребителите и бизнеса, в това 
число МСП и стартиращите 
предприятия.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) По принцип решенията в 
областта на киберсигурността 
следва да съдържат стандарти за 
безопасност и – в съответствие с 
наличните най-съвременни 
технологии и принципите на 
„сигурност още при проектирането“ 
и „сигурност по подразбиране“ –
стандарти в областта на 
киберсигурността като основни 
проектни параметри.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) В резолюцията си от 1 юни 
2017 г. относно цифровизацията на 
европейската промишленост67

Европейският парламент заяви, че 
образованието, обучението и ученето 
през целия живот са крайъгълният 
камък на социалното сближаване в 
условията на цифрово общество.

(27) В резолюцията си от 1 юни 
2017 г. относно цифровизацията на 
европейската промишленост67

Европейският парламент заяви, че 
образованието, обучението и ученето 
през целия живот са крайъгълният 
камък на социалното сближаване в 
условията на цифрово общество. Те са 
от първостепенно значение за 
борбата с цифровото изключване и за 
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насърчаване на приобщаването и 
конкурентоспособността на 
европейските региони.

__________________ __________________

67 Документ A8-0183/2017, достъпен на 
адрес: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=BG&reference=
P8-TA-2017-0240

67 Документ A8-0183/2017, достъпен на 
адрес: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=BG&reference=
P8-TA-2017-0240

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Според анализа в доклада на 
Европейската комисия „Жените в 
цифровата ера1a“ четири пъти повече 
мъже, отколкото жени в Европа са 
учили дисциплини, свързани с ИКТ. 
Освен това се наблюдава намаляване 
на броя на жените, които избират 
висше образование, свързано с ИКТ, в 
сравнение с 2011 г. Делът на мъжете, 
работещи в сектора на цифровите 
технологии, е 3,1 пъти по-голям от 
дела на жените, а загубата на 
годишна производителност за
европейската икономика поради това, 
че жени напускат работата си в 
цифровия сектор, за да се оттеглят 
от пазара на труда, се изчислява на 
около 16,2 милиарда евро. Освен това 
в плана за действие в областта на 
цифровото образование1б се 
препоръчва мерките да бъдат 
подкрепени с цел допълнително 
намаляване на неравенството между 
половете в сектора на технологиите 
и предприемачеството чрез 
насърчаване на предприемаческа 
компетентност и компетентност за 
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цифрови технологии сред 
момичетата, както и 
заинтересованите страни да бъдат 
мобилизирани, за да се дадат на 
момичетата цифрови умения и 
вдъхновяващи модели. Поради това 
целта на програмата по отношение 
на усъвършенстваните цифрови 
умения следва да обърне специално 
внимание на жените и момичетата.

__________________

1a Референтен номер на проучването: 
SMART 2016/0025

1b Съобщение на Комисията относно 
плана за действие в областта на 
цифровото образование (SWD(2018)12 
final)

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Модернизирането на публичните 
администрации и услуги чрез цифрови 
средства е от решаващо значение за 
намаляването на административната 
тежест за промишлеността и гражданите 
като цяло, като прави взаимодействията 
им с публичните органи по-бързи, по-
удобни и по-евтини, както и като 
увеличава ефективността и качеството 
на услугите, предоставяни на 
гражданите и предприятията. Тъй като 
много услуги от обществен интерес вече 
имат съюзно измерение, подкрепата за 
тяхното развитие и внедряване на 
равнището на Съюза следва да се 
гарантира, че гражданите и 
предприятията ще могат да се 
възползват от достъпа до 
висококачествени цифрови услуги в 

(29) Модернизирането на публичните 
администрации и услуги чрез цифрови 
средства е от решаващо значение за 
намаляването на административната 
тежест за промишлеността, 
предприятията и научните 
изследвания, както и гражданите като 
цяло, като прави взаимодействията им с 
публичните органи, включително 
съдебните системи, по-бързи, по-
удобни и по-евтини, както и като 
увеличава ефективността и качеството 
на услугите, предоставяни на 
гражданите и предприятията. Тъй като 
много услуги от обществен интерес вече 
имат съюзно измерение, подкрепата за 
тяхното развитие и внедряване на 
равнището на Съюза следва да се 
гарантира, че гражданите и 
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цяла Европа. предприятията ще могат да се 
възползват от достъпа до 
висококачествени цифрови услуги в 
цяла Европа.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Ускоряващата се цифровизация 
в държавите членки трябва да 
намали увеличаващата се разлика 
между бедните и богатите. Ето защо 
програмата следва да допринесе за по-
голямо социално равенство в 
ускоряващия се цифровизиран свят 
чрез предоставяне на достъп до 
модерни цифрови технологии за 
всички граждани, включително за 
хората с увреждания.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Годишният обзор на растежа, 
публикуван от Комисията през 2017 г.69, 
показва, че качеството на европейските 
публични администрации оказва 
непосредствено въздействие върху 
стопанската среда, поради което е 
решаващ фактор за стимулиране на 
производителността, 
конкурентоспособността, 
икономическото сътрудничество, 

(33) Годишният обзор на растежа, 
публикуван от Комисията през 2017 г.69, 
показва, че качеството на европейските 
публични администрации оказва 
непосредствено въздействие върху 
стопанската среда, поради което е 
решаващ фактор за стимулиране на 
производителността, 
конкурентоспособността, 
икономическото сътрудничество, 
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растежа и заетостта. По-специално 
ефикасната и прозрачна публична 
администрация и ефективните 
правосъдни системи са необходими за 
насърчаването на икономическия 
растеж и предоставянето на 
висококачествени услуги за 
предприятията и гражданите.

устойчивия растеж, заетостта и 
висококачествената работа. По-
специално ефикасната и прозрачна 
публична администрация и ефективните 
правосъдни системи са необходими за 
насърчаването на икономическия 
растеж и предоставянето на 
висококачествени услуги за 
предприятията и гражданите.

__________________ __________________

69 СОМ(2016) 725 final. 69 СОМ(2016) 725 final.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Общият регламент относно 
защитата на данните (ОРЗД), приложим 
от май 2018 г. нататък, предвижда 
единен набор от правила, пряко 
приложими в правния ред на държавите 
членки, с когото ще гарантира 
свободното движение на лични данни 
между държавите членки на ЕС и ще 
укрепи доверието и сигурността на 
гражданите – два абсолютно 
необходими елемента за истински 
цифров единен пазар. В този смисъл 
действията, предприети в рамките на 
настоящата програма, които включват 
обработването на лични данни, следва 
да подкрепят прилагането на ОРЗД, 
например в областта на изкуствения 
интелект и технологията на блок-
веригата.

(40) Общият регламент относно 
защитата на данните (ОРЗД), приложим 
от май 2018 г. нататък, предвижда 
единен набор от правила, пряко 
приложими в правния ред на държавите 
членки, с когото ще гарантира 
свободното движение на лични данни 
между държавите членки на ЕС и ще 
укрепи доверието и сигурността на 
гражданите – два абсолютно 
необходими елемента за истински 
цифров единен пазар. В този смисъл 
действията, предприети в рамките на 
настоящата програма, които включват 
обработването на лични данни, следва 
да подкрепят прилагането на ОРЗД, във 
всички нови технологии. Освен това 
следва да се разработят и използват 
продукти и услуги при пълно зачитане 
на другите правила на ЕС за защита 
на данните, като се вземат предвид 
принципите на справедливост, 
прозрачност, ограничаване в рамките
на целта, свеждане на данните до 
минимум, отчетност и 
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неприкосновеност на личния живот 
на етапа на проектирането и по 
подразбиране.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) Органите, които изпълняват 
програмата, следва да спазват 
принципа за равенство между 
жените и мъжете, залегнал в членове 
2 и 3 от Договора за Европейския съюз 
и член 8 от ДФЕС, както и в член 23 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44a) За да може да упражнява 
своята функция на политически 
контрол и да гарантира прозрачност
и отчетност, както е предвидено в 
Договорите, Комисията следва 
надлежно и редовно да информира 
Европейския парламент за всички 
относими аспекти на изпълнението 
на програмата, включително 
работните програми, изпълнението и 
евентуалната необходимост от 
коригиране на разпределението на 
бюджета, както и разработването на 
показатели за постигнатите 
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резултати по отношение на 
преследваните цели и очакваните 
резултати.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) внедряването на готова за 
употреба/работеща технология, 
произтичаща от научни изследвания и 
иновации, за да се изгради интегрирана 
екосистема за ВИТ на Съюза, която да 
обхваща всички сегменти на научната и 
индустриална верига за добавена 
стойност, включително хардуер, 
софтуер, приложения, услуги, 
междусистемни връзки и цифрови 
умения;

б) внедряването на готова за 
употреба/работеща технология, 
произтичаща от научни изследвания и 
иновации, и по-специално на 
технологии, които преди това са се 
ползвали или понастоящем се ползват 
от финансиране от страна на Съюза, 
за да се изгради интегрирана екосистема 
за ВИТ на Съюза, която да обхваща 
всички сегменти на научната и 
индустриална верига за добавена 
стойност, включително хардуер, 
софтуер, приложения, услуги, 
междусистемни връзки и цифрови 
умения;

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Цифровите иновационни 
центрове разполагат като цяло със 
значителна автономия при 
определяне на вътрешната си 
организация и състав, както и на 
точната си работна програма и 
методи на работа. По-специално, 



PE627.030v01-00 20/26 PA\1161882BG.docx

BG

центровете за цифрови иновации се 
стремят да бъдат отворени за 
присъединяването към тях на нови 
партньори, когато тези членове 
добавят стойност към 
партньорствата и функционират 
открито и прозрачно.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Цифровите иновационни 
центрове могат да получават 
финансиране под формата на 
безвъзмездни средства.

5. Цифровите иновационни 
центрове могат да получават вноски от 
държавите членки, от участващите 
трети държави или от публичните 
органи в тях, вноски от 
международни органи или 
институции, вноски от членове, 
акционери или партньори на 
Цифровия иновационен център, 
приходи, генерирани от собствени 
активи и дейности на цифровите 
иновационни центрове, приходи от 
завещания, дарения и вноски от 
физически лица или финансиране под 
формата на безвъзмездни средства, 
включително от програмата и от 
други програми на Съюза.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Цифровите иновационни 6. Цифровите иновационни 
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центрове, които получават 
финансиране, се ангажират с 
изпълнението на програмата като:

центрове се ангажират с изпълнението 
на програмата като:

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставят услуги за цифрова 
трансформация — включително 
съоръжения за изпитване и 
експериментиране — насочени към 
МСП и дружества със средна пазарна 
капитализация, както и към сектори, 
които бавно усвояват цифровите и 
свързаните с тях технологии;

а) предоставят услуги за цифрова 
трансформация и технологични 
експертни знания  – включително 
съоръжения за изпитване и 
експериментиране — насочени към 
МСП и дружества със средна пазарна 
капитализация, както и към сектори, 
които бавно усвояват цифровите и 
свързаните с тях технологии;

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подкрепят предприятия, 
организации и публични 
администрации, за да повишават те 
своята конкурентоспособност чрез 
използване на новите технологии, 
обхванати от програмата.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прехвърлят експертни знания и 
ноу-хау между региони, по-специално 
чрез свързването на МСП и дружествата 
със средна пазарна капитализация, 
установени в един регион, с цифровите 
иновационни центрове, установени в 
други региони, които са най-подходящи 
за предоставяне на съответните услуги;

б) прехвърлят експертни знания и 
ноу-хау между региони, по-специално 
чрез свързването на МСП и дружествата 
със средна пазарна капитализация, 
установени в един регион, с цифровите 
иновационни центрове, установени в 
други региони, които са най-подходящи 
за предоставяне на съответните услуги и 
предлагане на консултации за 
професионални напътствия;

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Европейската комисия в тясно 
сътрудничество с държавите членки 
организира постоянен мониторинг и 
оценяване на крайните продукти, 
резултатите и въздействията на 
цифровите иновационни центрове, 
получаващи средства от Съюза.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Действията, които преследват 
цели, свързани с други нови 
технологии, обхванати от 
програмата „Хоризонт Европа“, а 
именно роботика, големи 
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информационни масиви и ключови 
цифрови технологии, са допустими за 
финансиране, при условие че се 
отнасят до специфичните цели, 
обхванати от членове 4 – 8, и 
представляват всеобхватно и 
свързано решение по конкретен 
проект.

Or. en

Обосновка

С цел да се избегнат значителни пропуски в инвестициите в други технологии, да се 
изключат всеобхватни решения от програмата или да се усложни нейното 
разграничение, другите нови технологии също следва да бъдат част от програмата, 
при условие че представляват всеобхватно и свързано решение с новите технологии в 
съответствие с членове 4 – 8.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) правни субекти, установени в: а) правни субекти, установени и 
ако е приложимо, задължени да 
плащат корпоративен данък в:

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) когато е приложимо, наличие 
на план за създаване на устойчива 
висококачествена заетост в Съюза 
или в участваща държава. 

Or. en



PE627.030v01-00 24/26 PA\1161882BG.docx

BG

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато вече е възложена 
дейност или са получени вноски от 
друга програма на Съюза или подкрепа 
от фонд на Съюза, това участие или 
подкрепа се посочва в заявлението за 
участие по програмата.

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от четири години след започване на 
изпълнението на програмата.

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от три години след започване на 
изпълнението на програмата. При 
междинната оценка се представят 
констатациите, необходими за 
вземане на решение относно 
последващите действия по 
програмата след 2027 г. и нейните 
цели.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В края на изпълнението на 
програмата, но не по-късно от четири
години след края на периода, посочен в 
член [1], Комисията извършва 
окончателна оценка на програмата.

3. В края на изпълнението на 
програмата, но не по-късно от две
години след края на периода, посочен в 
член [1], Комисията извършва 
окончателна оценка на програмата.

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Като част от системата за 
контрол, стратегията за одит може да 
се основава на финансов одит на 
представителна извадка от разходите. 
Тази представителна извадка се допълва 
от подбор въз основа на оценка на 
рисковете, свързани с разходите.

4. Като част от системата за 
контрол, стратегията за одит се основава 
на финансов одит най-малкото на 
представителна извадка от разходите. 
Тази представителна извадка се допълва 
от подбор въз основа на оценка на 
рисковете, свързани с разходите.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение I – част 1 – параграф 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Внедряване на готова за 
употреба/работеща технология: 
суперизчисленията като услуга, 
произтичаща от научни изследвания и 
иновации, за да се изгради интегрирана 
европейска екосистема за ВИТ, която 
обхваща всички сегменти на научната и 
индустриална верига за добавена 
стойност (хардуер, софтуер, 
приложения, услуги, междусистемни 

6. Внедряване на готова за 
употреба/работеща технология: 
суперизчисленията като услуга, 
произтичаща от научни изследвания и 
иновации, по-специално нови 
технологии, които преди това са се 
ползвали или понастоящем се ползват 
от финансиране от страна на Съюза, 
за да се изгради интегрирана европейска 
екосистема за ВИТ, която обхваща 
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връзки и задълбочени цифрови умения). всички сегменти на научната и 
индустриална верига за добавена 
стойност (хардуер, софтуер, 
приложения, услуги, междусистемни 
връзки и задълбочени цифрови умения). 

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички намеси ще бъдат проектирани и 
изпълнени основно чрез цифровите 
иновационни центрове, както е 
определено в член 15.

Всички намеси ще бъдат проектирани и 
изпълнени основно чрез цифровите 
иновационни центрове, както е 
определено в член 16.

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение I – част 5 – подчаст І – точка 2 – подточка 2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1. Гарантиране на това, че 
гражданите на ЕС получават достъп, 
споделят, използват и управляват 
трансгранично своите лични здравни 
данни по сигурен начин, без значение 
къде се намират те самите или къде се 
намират данните им. Доизграждане на 
инфраструктурата за цифрови услуги в 
областта на електронното 
здравеопазване и нейното разширяване 
с нови цифрови услуги, подкрепа за 
внедряването на европейски формат за 
обмен на електронни здравни досиета.

2.1. Гарантиране на това, че 
гражданите на ЕС получават достъп, 
споделят, използват и управляват 
трансгранично своите лични здравни 
данни по сигурен начин и по начин, 
който гарантира правото им на 
неприкосновеност на личния живот, 
без значение къде се намират те самите 
или къде се намират данните им. 
Доизграждане на инфраструктурата за 
цифрови услуги в областта на 
електронното здравеопазване и нейното 
разширяване с нови цифрови услуги, 
подкрепа за внедряването на европейски 
формат за обмен на електронни здравни 
досиета.

Or. en
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