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Изменение 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. Електронното управление следва 
да се счита за стъпка в посока 
открито управление, което се 
основава на прозрачност, участие и 
сътрудничество; във връзка с това 
призовава държавите-членки да 
насърчават отворения достъп до 
публични данни и използването на 
т.нар. уеб 2.0, за да се повиши 
участието на гражданите;

Or. en

Изменение 2
Gianni Pittella

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че Европейският план 
за действие за електронно управление 
през периода 2011—2015 г.
представлява уникална възможност 
за модернизация и намаляване на 
разходите на европейските и 
националните публични 
администрации, като им позволява 
изцяло да използват потенциала на 
по-нататъшната европейска 
интеграция и да насърчават 
растежа, иновациите, мобилността 
за граждани и специалисти, 
възможности за търговска дейност, 
особено за МСП и участие на 
обществото в определянето на 
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политиките;

Or. en

Изменение 3
Olga Sehnalová

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изтъква, че продължава да 
съществува група граждани, особено 
такива, които са в пенсионна 
възраст, която няма достатъчен 
достъп до онлайн услуги; затова 
обръща внимание на трудната 
достъпност на услугите на 
електронното управление за тази 
група граждани;счита, че 
използването на услугите на 
електронното управление не следва да 
води до задълбочаване на цифровото 
разделение и социалните различия;

Or. cs

Изменение 4
Louis Grech, Gianni Pittella

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че в навечерието на 
цифровия единен пазар, Съюзът 
трябва изцяло да реализира 
потенциала на новите технологични 
развития, ИКТ и интернет, които да 
бъдат от голяма полза за 
европейските граждани, 
потребители, местната 
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действителност и МСП при 
развитието на по-евтини, по-
експедитивни и прозрачни системи на 
електронното управление и 
електронната администрация в 
Европа;

Or. en

Изменение 5
Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изисква Комисията да разработи 
всеобхватна стратегия за 
изграждането на истинска цифрова 
Европа, като електронното 
управление е един от съставните 
елементи на това изграждане;

Or. en

Изменение 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че принципът за отворено 
управление следва да бъде прилаган 
поетапно, като бъде разделен на 
следните последователни ключови 
етапи: увеличаване на 
прозрачността, даване на 
възможност за участие, улесняване 
на сътрудничеството и прилагане на 
междуведомствен процес на 
управление;
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Or. en

Изменение 7
Gianni Pittella

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава връзката между 
целите на Европейския план за 
действие за електронно управление и 
ефективното прилагане на 
Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа;
подчертава, че електронното 
управление се нуждае от технически 
предпоставки от гледна точка на 
трансгранична оперативна 
съвместимост, отворени 
спецификации, обмен на информация 
(и използване на основни фактори 
като управление на електронната 
самоличност и схеми за разплащане);

Or. en

Изменение 8
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че бъдещото 
подобряване в цифрово отношение и 
модернизиране на публичните 
сектори в държавите-членки трябва 
да вземе предвид ключовите нужди на 
обикновените граждани, особено на 
тези в най-уязвимо положение като 
младите хора, необразованите, 
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хората с увреждания или тези без 
достъп до интернет, за да 
гарантират равен достъп до 
висококачествени обществени услуги 
за всички граждани на ЕС;

Or. en

Изменение 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. насърчава държавите-членки да 
задължат обществените 
институции да осигуряват 
възможност за достъп до данни като 
поддържат хранилища и каталози на 
публични данни и да гарантират, че 
има установени правила за разкриване 
и повторна употреба, като вземат 
предвид законодателството в 
областта на авторското право и в 
областта на закрилата на базите 
данни; всички институции, 
изпълняващи публични задачи следва 
да са длъжни да предоставят достъп 
до информация, която е публична;

Or. en

Изменение 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete

Проектостановище
Параграф 1 г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. призовава държавите-членки да 
въведат отворени механизми за 
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провеждането на социални 
консултации като постоянен 
елемент от процеса на вземане на 
решения; държавите-членки следва 
също така да развият иновативни 
техники и инструменти за 
гражданско участие в своите 
администрации и да следят за 
качеството на социалните 
консултации в сравнение с НПО;

Or. en

Изменение 11
Sandra Kalniete, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта от 
улесняване на мобилността в рамките на 
единния пазар и от намаляване на 
бюрокрацията за гражданите в 
ежедневния им живот; подчертава 
факта, че достъпът до процедури и 
информация онлайн би могъл 
значително да подобри 
взаимоотношенията на хората с всички 
равнища на администрацията;

2. подчертава необходимостта от 
улесняване на мобилността в рамките на 
единния пазар и от намаляване на 
бюрокрацията за гражданите в 
ежедневния им живот; подчертава 
факта, че достъпът до процедури и 
информация онлайн би могъл да 
намали бюрокрацията и разходите, да 
увеличи ефективността на 
управлението и значително да подобри 
взаимоотношенията на хората с всички 
равнища на администрацията, както и 
бизнес средата в ЕС;

Or. en

Изменение 12
Gianni Pittella

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта от 
улесняване на мобилността в рамките на 
единния пазар и от намаляване на 
бюрокрацията за гражданите в 
ежедневния им живот; подчертава 
факта, че достъпът до процедури и 
информация онлайн би могъл 
значително да подобри 
взаимоотношенията на хората с всички 
равнища на администрацията;

2. подчертава необходимостта от 
улесняване на мобилността в рамките на 
единния пазар като се гарантира 
например действително прехвърляне 
на социалноосигурителните права, и 
от намаляване на бюрокрацията за 
гражданите в ежедневния им живот 
като им се даде възможност да 
комуникират, извършват транзакции, 
изпращат и получават електронни 
документи и информация на и от 
публични администрации в целия ЕС; 
подчертава факта, че достъпът до 
процедури и информация онлайн би 
могъл значително да подобри 
взаимоотношенията на хората с всички 
равнища на администрацията;

Or. en

Изменение 13
Sandra Kalniete, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и държавите-
членки да разработват всеобхватни 
портали на електронното правителство
за предприятията, за да улеснят 
започването на търговска дейност и 
извършването на трансгранични 
дейности; изразява становище, че 
Единните звена за контакт, предвидени 
в Директивата за услугите, биха могли 
да осигурят основа за подобни услуги;

3. призовава Комисията и държавите-
членки да разработват всеобхватни 
портали на електронното управление за 
предприятията, за да улеснят 
започването на търговска дейност и 
извършването на трансгранични 
дейности; изразява становище, че 
Единните звена за контакт, предвидени 
в Директивата за услугите, биха могли 
да осигурят основа за подобни услуги;
отбелязва, че има много различия от 
гледна точка на леснота на ползване, 
достъпност и услуги, предоставяни 
чрез обслужването на едно гише в 
държавите-членки; призовава 
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Комисията да продължи да 
наблюдава това положение и да 
предоставя съвети и подкрепа за 
държавите-членки, когато е 
необходимо;

Or. en

Изменение 14
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. настоява, че популяризирането на 
електронното управление и 
развитието на сигурни електронни 
услуги за МСП трябва да се счита за 
един от ключовите приоритети при 
изграждането на конкурентоспособен 
единен цифров пазар, в съответствие 
със Small Business Act и принципа 
„мисли първо за малките“;

Or. en

Изменение 15
Sandra Kalniete, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията и 
държавите-членки постоянно да 
информират гражданите относно 
съществуващите портали на ЕС 
като SOLVIT и „Вашата Европа“, 
тъй като настоящата липса на 
информация забавя допълнително 
развитието на бизнес средата и 
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защитата на потребителите, 
особено в трансграничните райони; 

Or. en

Изменение 16
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. настоява на необходимостта от 
по-нататъшно развитие на сигурни и 
ефективни електронни услуги като 
например електронната 
идентификация и удостоверяване на 
автентичност и електронните 
бизнес приложения като например 
електронното фактуриране в 
рамките на единния пазар; 
приветства следователно 
инициативата на Комисията за 
осигуряване на взаимно признаване на 
електронното удостоверяване на 
автентичност и на електронната 
идентификация в ЕС и 
преразглеждането на директивата 
относно електронните подписи в 
съответствие със Съобщението на 
Комисията относно Акта за единния 
пазар; призовава Комисията да внесе 
предложение за хармонизиране на 
електронното фактуриране в 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 17
Olga Sehnalová

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подчертава, че при развиването на 
инфраструктури и услуги съгласно
„Плана за действие за електронно 
управление“ трябва да бъдат осигурени 
оптималните равнища на защита на 
личните данни, за да се предотврати 
неупълномощено проследяване на лична 
информация като например медицинско 
състояние или здравни досиета;

4. подчертава, че при развиването на 
инфраструктури и услуги съгласно
„Плана за действие за електронно 
управление“ трябва да бъдат осигурени 
оптималните равнища на защита на 
личните данни, за да се предотврати 
неупълномощено проследяване на лична 
информация като например медицинско 
състояние, данни относно пазарни 
навици или здравни досиета;

Or. cs

Изменение 18
Louis Grech, Gianni Pittella

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че при развиването на 
инфраструктури и услуги съгласно
„Плана за действие за електронно 
управление“ трябва да бъдат осигурени 
оптималните равнища на защита на 
личните данни, за да се предотврати 
неупълномощено проследяване на лична 
информация като например медицинско 
състояние или здравни досиета;

4. подчертава, че при развиването на 
инфраструктури и услуги съгласно
„Плана за действие за електронно 
управление“ трябва да бъдат осигурени
и прилагани оптималните равнища и 
правила за защита на личните данни по 
унифициран начин в държавите-
членки, за да се предотврати 
неупълномощено проследяване на лична 
информация като например медицинско 
състояние или здравни досиета и за да 
се гарантира, че данните се 
съхраняват само за законови цели, 
като например за борба с данъчните 
измами и че обменът на събрана 
информация не надвишава строго 
необходимото;

Or. en
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Изменение 19
Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава важността на 
насърчаването и използването на най-
напредналите технологии, които 
предоставя научноизследователската 
и развойната дейност, за да се 
гарантира защитеността и 
сигурността на данни от 
кибератаки;

Or. en

Изменение 20
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията и държавите-
членки да повишат ангажимента на 
местните и регионалните органи по 
отношение на достъпа до информация 
от обществения сектор, за да се 
улеснява създаването на нови работни 
места;

5. призовава Комисията и държавите-
членки да повишат ангажимента на 
местните и регионалните органи по 
отношение на достъпа до информация 
от обществения сектор; по-широкият 
достъп до тази информация може да 
доведе до нови работни места и до 
развитието на селските райони;

Or. en

Изменение 21
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията и държавите-
членки да повишат ангажимента на 
местните и регионалните органи по 
отношение на достъпа до информация 
от обществения сектор, за да се 
улеснява създаването на нови работни 
места;

5. призовава Комисията и държавите-
членки да повишат ангажимента на 
местните и регионалните органи по 
отношение на достъпа до информация 
от обществения сектор, без това да 
води до припокриване в 
съществуващото предоставяне на 
информация на национално, 
регионално и местно равнище, за да се 
подобри предоставянето на 
информация на обществеността, 
бизнеса и институциите и за да се 
улеснява създаването на нови работни 
места на местно и регионално 
равнище;

Or. nl

Изменение 22
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията и държавите-
членки да повишат оперативната 
съвместимост между различните 
платформи за електронни обществени 
поръчки, които вече съществуват в 
държавите-членки. подкрепя 
повишаването на ресурсите за 
инициативи като Общоевропейското 
електронно възлагане на обществени 
поръчки (PEPPOL) и e-CERTIS;

6. призовава Комисията и държавите-
членки да повишат оперативната 
съвместимост между различните 
платформи за електронни обществени 
поръчки, които вече съществуват в 
държавите-членки. подкрепя 
повишаването на ресурсите за 
инициативи като Общоевропейското 
електронно възлагане на обществени 
поръчки (PEPPOL) и e-CERTIS; 
призовава Комисията и държавите-
членки да предоставят необходимото 
обучение на всички потребители на 
електронни обществени поръчки, 
особено МСП, с цел по-добро 
разбиране и използване на 
механизмите на системата;
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Or. en

Изменение 23
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията и държавите-
членки да повишат оперативната 
съвместимост между различните 
платформи за електронни обществени 
поръчки, които вече съществуват в 
държавите-членки. подкрепя 
повишаването на ресурсите за 
инициативи като Общоевропейското 
електронно възлагане на обществени 
поръчки (PEPPOL) и e-CERTIS;

6. призовава Комисията и държавите-
членки да повишат оперативната 
съвместимост между различните 
платформи за електронни обществени 
поръчки, които вече съществуват в 
държавите-членки. подкрепя 
повишаването на ресурсите за 
инициативи като Общоевропейското 
електронно възлагане на обществени 
поръчки (PEPPOL) и e-CERTIS, които 
следва да произтичат от 
съществуващите ресурси;

Or. nl

Изменение 24
Gianni Pittella

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. припомня значението на 
приемането на подходящи 
законодателни мерки за 
електронните подписи и електронно 
удостоверяване на автентичност, 
като необходими мерки за 
гарантиране на безопасен, ефективен 
и взаимосвързан европейски 
електронен пазар на обществени 
поръчки, който да увеличи 
конкурентоспособността, 
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иновациите и адекватното участие 
на МСП;

Or. en

Изменение 25
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление, че планът за 
действие на Комисията не отделя повече 
внимание на области като приноса на 
администрациите за насърчаването на 
открит дебат; изтъква необходимостта 
от подобряване на участието на 
обществото в политическия процес; 
подчертава колко е важно да се 
подкрепя всяка политика, която цели 
разширяването на базисните познания в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии;

7. изразява съжаление, че планът за 
действие на Комисията не отделя повече 
внимание на области като приноса на 
администрациите за насърчаването на 
открит дебат; изтъква необходимостта 
от подобряване на участието на 
обществото в политическия процес; 
подчертава колко е важно да се 
подкрепя всяка политика, която цели 
разширяването на базисните познания в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии;
настоява на необходимостта от 
осигуряване на подходяща и ясна 
информация относно електронните 
услуги както за граждани, така и за 
търговската дейност;

Or. en

Изменение 26
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление, че планът за 
действие на Комисията не отделя повече 
внимание на области като приноса на 

7. изразява съжаление, че планът за 
действие на Комисията не отделя повече 
внимание на области като приноса на 
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администрациите за насърчаването на 
открит дебат; изтъква необходимостта 
от подобряване на участието на 
обществото в политическия процес; 
подчертава колко е важно да се 
подкрепя всяка политика, която цели 
разширяването на базисните познания в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии;

администрациите за насърчаването на 
открит дебат; изтъква необходимостта 
от подобряване на участието на 
обществото в политическия процес; 
призовава държавите-членки, които 
все още не са го направили, да въведат 
система за електронно гласуване, с 
цел да се развие в по-голяма степен 
участието на гражданското 
общество в политическия процес;  
подчертава колко е важно да се 
подкрепя всяка политика, която цели 
разширяването на базисните познания в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии;

Or. en

Изменение 27
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията да се 
ангажира в по-голяма степен в 
развитието на услугите на 
електронното управление като 
предостави насоки и подкрепа, като 
събира най-добрите практики и 
улеснява обмена на информация 
между държавите-членки;

Or. en

Изменение 28
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията да следи 
всички съществуващи инструменти 
за онлайн решаване на проблеми и 
информационни портали, които 
предоставят Комисията и 
държавите-членки и когато е 
възможно да осигурява взаимовръзка 
между тях и тяхното консолидиране; 
препоръчва да се разработват нови 
онлайн портали само когато 
интеграцията в съществуващите 
решения не е постижима;

Or. en

Изменение 29
Gianni Pittella

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че електронното 
управление следва да цели да увеличи 
демократичното участие чрез 
прозрачна обществена консултация и 
ангажиране в процеса на изработване 
на политиките – обръщайки се към 
всички граждани, както и към 
заинтересованите страни (и 
местната действителност);

Or. en

Изменение 30
Olga Sehnalová

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. подчертава, че подкрепата за 
увеличаването на базисните познания 
в областта на основните 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) и преодоляването 
на разликите в достъпността и в 
техническото оборудване, използвано 
от гражданите са основни 
предпоставки за по-масовото 
използване на ИКТ от страна на 
всички граждани; 

Or. cs

Изменение 31
Gianni Pittella

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. призовава Комисията и 
държавите-членки да разработят и 
въведат специфични ИКТ 
инструменти, за да улеснят 
електронното участие - като 
например общи схеми за електронно 
подаване на петиции - с цел да се даде 
на гражданите на ЕС и на 
представителните организации 
действителна възможност да 
използват правото на гражданска 
инициатива, както е предвидено в 
член 11 от ДФЕС;

Or. en


