
AM\909449BG.doc PE494.476v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2011/0299(COD)

16.7.2012

ИЗМЕНЕНИЯ
37 - 291

Проектодоклад
Evžen Tošenovský
(PE487.697v01-00)

Насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на 
Решение № 1336/97/EО

Предложение за регламент
(COM(2011)0653 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))



PE494.476v01-00 2/155 AM\909449BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\909449BG.doc 3/155 PE494.476v01-00

BG

Изменение 37
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 172 от него,

като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 170, член 171, 
параграф 1, членове 172 и 174 от него,

Or. fr

Изменение 38
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Телекомуникационните мрежи и 
услуги все повече се превръщат в 
инфраструктури на основата на 
интернет, в които широколентовите 
мрежи и цифровите услуги са тясно 
свързани помежду си. Интернет се 
превръща в доминираща платформа за 
общуване, услуги и икономическа 
дейност. Следователно наличието в цяла 
Европа на високоскоростен достъп до 
интернет и на цифрови услуги 
съобразно интересите на обществото е 
от съществено значение за 
икономическия растеж и единния пазар.

(1) Телекомуникационните мрежи и 
услуги все повече се превръщат в 
инфраструктури на основата на 
интернет, в които широколентовите 
мрежи и цифровите услуги са тясно 
свързани помежду си. Интернет се 
превръща в доминираща платформа за 
общуване, услуги, образование, 
участие в социалния и политическия 
живот, и икономическа дейност. 
Следователно наличието в цяла Европа 
на високоскоростен достъп до интернет 
и на цифрови услуги съобразно 
интересите на обществото е от 
съществено значение за социалния и
икономическия растеж и единния пазар.

Or. en
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Изменение 39
Rachida Dati

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Телекомуникационните мрежи и 
услуги все повече се превръщат в 
инфраструктури на основата на 
интернет, в които широколентовите 
мрежи и цифровите услуги са тясно 
свързани помежду си. Интернет се 
превръща в доминираща платформа за 
общуване, услуги и икономическа 
дейност. Следователно наличието в цяла 
Европа на високоскоростен достъп до 
интернет и на цифрови услуги 
съобразно интересите на обществото е 
от съществено значение за 
икономическия растеж и единния пазар.

(1) Телекомуникационните мрежи и 
услуги все повече се превръщат в 
инфраструктури на основата на 
интернет, в които широколентовите 
мрежи и цифровите услуги са тясно 
свързани помежду си. Интернет се 
превръща в доминираща платформа за 
общуване, услуги и икономическа 
дейност. Следователно наличието в цяла 
Европа на широкоразпространен,
високоскоростен и сигурен достъп до 
интернет и на цифрови услуги 
съобразно интересите на обществото е 
от съществено значение за 
икономическия растеж и единния пазар.

Or. fr

Обосновка

Гарантирането на високоскоростен достъп до интернет е приоритет, който трябва 
да върви ръка в ръка с осигуряването на широкоразпространен достъп до сигурен 
интернет за всички граждани. Демократизацията на инструментите, свързани с 
цифровия свят, е необходим стадий, който трябва да бъде съпроводен от укрепване 
на структурите и образованието чрез отговорно цифрово поведение. 

Изменение 40
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Телекомуникационните мрежи и 
услуги все повече се превръщат в 
инфраструктури на основата на 
интернет, в които широколентовите 

(1) Телекомуникационните мрежи и 
услуги все повече се превръщат в 
инфраструктури на основата на 
интернет, в които широколентовите 
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мрежи и цифровите услуги са тясно 
свързани помежду си. Интернет се 
превръща в доминираща платформа за 
общуване, услуги и икономическа 
дейност. Следователно наличието в цяла 
Европа на високоскоростен достъп до 
интернет и на цифрови услуги 
съобразно интересите на обществото е 
от съществено значение за 
икономическия растеж и единния пазар.

мрежи и цифровите услуги са тясно 
свързани помежду си. Интернет се 
превръща в доминираща платформа за 
общуване, услуги и икономическа 
дейност. Следователно наличието в цяла 
Европа на високоскоростен достъп до 
интернет и на цифрови услуги 
съобразно интересите на обществото е 
от съществено значение за 
икономическия растеж, 
конкурентоспособността, 
социалното приобщаване и единния 
пазар.

Or. en

Изменение 41
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Един европейски пазар, на който 
близо 500 милиона души са свързани 
към високоскоростни широколентови 
комуникации, би действал като 
движеща сила за развитието на 
вътрешния пазар, като създава 
уникална в световен мащаб критична 
маса от ползватели, предоставя нови 
възможности за всички региони, 
повишена стойност на всеки един 
ползвател, а на Европа –
способността да се превърне във 
водеща икономика на знанието. 
Бързото разпространение на 
скоростните и свръхскоростните 
широколентови мрежи е 
изключително важно за развитието 
на европейската производителност и 
за появата на нови и малки 
предприятия, които могат да бъдат 
водещи в различни сектори, като 
например в здравеопазването, 
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производството и сектора на 
услугите.

Or. en

Изменение 42
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Развитието на широколентовия 
трафик показва, че търсенето на 
честотен диапазон продължава да 
бъде незадоволено. Търсенето на 
мобилен трафик на данни се 
увеличава с 50 % всяка година, като се 
определя от приложения и услуги, 
изискващи честотен диапазон, повече 
ползватели на интернет и повече 
съдържание онлайн, особено видео.

Or. en

Изменение 43
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 1в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Това експоненциално нарастване 
на широколентовия трафик ще 
изисква амбициозна политика на 
равнище ЕС и държави членки, както 
за стационарния, така и за мобилния 
широколентов трафик, ако Европа 
възнамерява да постигне по-голям 
растеж, конкурентоспособност и 
продуктивност.
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Or. en

Изменение 44
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 1г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) Програмата за политиката в 
областта на радиочестотния 
спектър е важна стъпка за 
увеличаване на възможностите на 
Европа за мобилен широколентов 
достъп и затова е изключително 
важно държавите членки да въведат 
бързо нейните разпоредби.

Or. en

Изменение 45
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 1д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1д) Дискусиите относно това как и 
кога да се отворят честотите от 700 
MHz (694—790 MHz) за мобилния 
широколентов достъп е от голямо 
значение, ако Европа възнамерява да 
избегне достигането на максималния 
капацитет.

Or. en

Изменение 46
Gunnar Hökmark
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Предложение за регламент
Съображение 1e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1е) Резолюцията на Европейския 
парламент от 11 май 2011 г1. се 
отнася до необходимостта от 
действия за хармонизиране на 
допълнителните честоти от 
спектъра, като например честотата 
от 700 MHz.
1 P7_TA(2011)0220

Or. en

Изменение 47
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) На 26 март 2010 г. Европейският 
съвет приветства предложението на 
Комисията за въвеждане в действие на 
стратегията „Европа 2020“. Един от 
трите приоритета на стратегията
„Европа 2020“ е постигането на 
интелигентен растеж чрез развитието на 
икономика, основаваща се на знания и 
новаторство. Инвестициите в 
телекомуникациите, по-конкретно в 
широколентовите мрежи и 
инфраструктурите за цифрови услуги, са 
необходимо условие за интелигентен, но 
също устойчив и приобщаващ 
икономически растеж на Съюза.

(2) На 26 март 2010 г. Европейският 
съвет приветства предложението на 
Комисията за въвеждане в действие на 
стратегията „Европа 2020“. Един от 
трите приоритета на стратегията
„Европа 2020“ е постигането на 
интелигентен растеж чрез развитието на 
икономика, основаваща се на знания и 
новаторство. Инвестициите в 
телекомуникациите, по-конкретно в 
широколентовите и 
високоскоростните мрежи и 
инфраструктурите за цифрови услуги, са 
необходимо условие за интелигентен, но 
също устойчив и приобщаващ 
икономически растеж на Съюза.

Or. fr
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Изменение 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет одобри Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа и 
призова всички институции да поемат 
ангажимент за нейното цялостно 
изпълнение. Програмата в областта на 
цифровите технологии има за цел да 
начертае пътя за максимално 
оползотворяване на социалния и 
икономическия потенциал на 
информационните и комуникационните 
технологии, по-специално чрез 
разгръщането на високоскоростни 
широколентови мрежи, за да се
гарантира, че към 2020 г. всички 
европейски граждани ще имат достъп до 
интернет със скорост над 30 Mbps и най-
малко 50 % от европейските 
домакинства ще ползват достъп до 
интернет със скорост над 100 Mbps.
Други цели на програмата са: 
създаването на стабилна нормативна 
рамка с оглед стимулиране на 
инвестициите в отворена и
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
свързани услуги; истински единен пазар 
за онлайн съдържание и услуги; активна 
подкрепа за цифровизацията на богатото 
европейско културно наследство и 
насърчаване за достъп до интернет и 
неговото използване от всички, особено 
чрез насърчаване на цифровата 
грамотност и достъпност. Освен това 
държавите членки следва да изпълнят 
оперативните национални планове за 
високоскоростен интернет, насочени 
към публично финансиране в области, в 
които инфраструктурите на интернет не 
се финансират изцяло от частни 

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет одобри Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа и 
призова всички институции да поемат 
ангажимент за нейното цялостно 
изпълнение. Програмата в областта на 
цифровите технологии имаше за цел да 
начертае пътя за максимално 
оползотворяване на социалния и 
икономическия потенциал на 
информационните и комуникационните 
технологии, по-специално чрез 
разгръщането на високоскоростни 
широколентови мрежи, за да се 
гарантира, че към 2020 г. всички 
европейски граждани ще имат достъп до 
интернет със скорост над 30 Mbps и най-
малко 50 % от европейските 
домакинства ще ползват достъп до 
интернет със скорост над 100 Mbps. Но 
вземайки под внимание бързата 
еволюция на технологиите, които 
водят до все по-бързи интернет 
връзки, днес е целесъобразно, за всички 
домакинства в ЕС, да се набележи цел 
интернет връзките да стигнат 100 
Mbps или да доближават 100 Mbps 
колкото е възможно повече, а така 
също да се създаде стабилна 
нормативна рамка с оглед стимулиране 
на инвестициите в отворена и
конкурентоспособна инфраструктура на 
високоскоростен интернет и в свързани 
услуги; истински единен пазар за 
онлайн съдържание и услуги; активна 
подкрепа за цифровизацията на богатото 
европейско културно наследство и 
насърчаване за достъп до интернет и 
неговото използване от всички, особено 
чрез насърчаване на цифровата 
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средства, и да насърчават използването 
на модерни, достъпни онлайн услуги.

грамотност и достъпност. Освен това 
държавите членки следва да изпълнят 
оперативните национални планове за 
високоскоростен интернет, насочени 
към публично финансиране в области, в 
които инфраструктурите на интернет не 
се финансират изцяло от частни 
средства, и да насърчават използването 
на модерни, достъпни онлайн услуги.

Or. en

Изменение 49
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет одобри Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа и 
призова всички институции да поемат 
ангажимент за нейното цялостно 
изпълнение. Програмата в областта на 
цифровите технологии има за цел да 
начертае пътя за максимално 
оползотворяване на социалния и 
икономическия потенциал на 
информационните и комуникационните 
технологии, по-специално чрез 
разгръщането на високоскоростни 
широколентови мрежи, за да се 
гарантира, че към 2020 г. всички 
европейски граждани ще имат достъп до 
интернет със скорост над 30 Mbps и най-
малко 50 % от европейските 
домакинства ще ползват достъп до 
интернет със скорост над 100 Mbps. 
Други цели на програмата са: 
създаването на стабилна нормативна 
рамка с оглед стимулиране на 
инвестициите в отворена и 
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет одобри Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа и 
призова всички институции да поемат 
ангажимент за нейното цялостно 
изпълнение. Програмата в областта на 
цифровите технологии има за цел да 
начертае пътя за максимално 
оползотворяване на социалния и 
икономическия потенциал на 
информационните и комуникационните 
технологии, по-специално чрез 
разгръщането на високоскоростни 
широколентови мрежи, за да се 
гарантира, че към 2020 г. всички 
европейски граждани ще имат достъп до 
интернет със скорост над 30 Mbps и най-
малко 50 % от европейските 
домакинства ще ползват достъп до 
интернет със скорост над 100 Mbps. 
Други цели на програмата са: 
създаването на стабилна нормативна 
рамка с оглед стимулиране на 
инвестициите в отворена и 
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
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свързани услуги; истински единен пазар 
за онлайн съдържание и услуги; активна 
подкрепа за цифровизацията на богатото 
европейско културно наследство и 
насърчаване за достъп до интернет и 
неговото използване от всички, особено 
чрез насърчаване на цифровата 
грамотност и достъпност. Освен това 
държавите членки следва да изпълнят 
оперативните национални планове за 
високоскоростен интернет, насочени 
към публично финансиране в области, в 
които инфраструктурите на интернет не 
се финансират изцяло от частни 
средства, и да насърчават използването 
на модерни, достъпни онлайн услуги.

свързани услуги; истински единен пазар 
за онлайн съдържание и услуги; активна 
подкрепа за цифровизацията на богатото 
европейско културно наследство и 
насърчаване за достъп до интернет и 
неговото използване от всички, особено 
чрез насърчаване на цифровата 
грамотност и достъпност. Освен това 
държавите членки следва да изпълнят 
оперативните национални планове за 
високоскоростен интернет, насочени 
към публично финансиране в области, в 
които инфраструктурите на интернет не 
се финансират изцяло от частни 
средства, и да насърчават използването 
на модерни, достъпни онлайн услуги.
Разгръщането на инфраструктурата 
на интернет следва да бъде 
популяризирана по-специално в 
селските райони и районите с ниска 
гъстота на населението, които се 
обслужват от нискоскоростна 
интернет връзка или не са снабдени с 
такава изобщо.

Or. en

Изменение 50
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет одобри Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа и 
призова всички институции да поемат 
ангажимент за нейното цялостно
изпълнение. Програмата в областта на 
цифровите технологии има за цел да 
начертае пътя за максимално 
оползотворяване на социалния и 
икономическия потенциал на 
информационните и комуникационните 

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет одобри Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа, след 
приемането на „Нова програма за 
цифровите технологии за Европа: 
2015.eu“ от Европейския парламент,
и призова всички институции да се 
ангажират с цялостното й
изпълнение. Програмата в областта на 
цифровите технологии има за цел да 
начертае пътя за максимално 
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технологии, по-специално чрез 
разгръщането на високоскоростни 
широколентови мрежи, за да се 
гарантира, че към 2020 г. всички 
европейски граждани ще имат достъп до 
интернет със скорост над 30 Mbps и най-
малко 50 % от европейските 
домакинства ще ползват достъп до 
интернет със скорост над 100 Mbps. 
Други цели на програмата са: 
създаването на стабилна нормативна 
рамка с оглед стимулиране на 
инвестициите в отворена и 
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
свързани услуги; истински единен пазар 
за онлайн съдържание и услуги; активна 
подкрепа за цифровизацията на богатото 
европейско културно наследство и 
насърчаване за достъп до интернет и 
неговото използване от всички, особено 
чрез насърчаване на цифровата 
грамотност и достъпност. Освен това 
държавите членки следва да изпълнят 
оперативните национални планове за 
високоскоростен интернет, насочени 
към публично финансиране в области, в 
които инфраструктурите на интернет не 
се финансират изцяло от частни 
средства, и да насърчават използването 
на модерни, достъпни онлайн услуги.

оползотворяване на социалния и 
икономическия потенциал на 
информационните и комуникационните 
технологии, по-специално чрез 
разгръщането на високоскоростни 
широколентови мрежи, за да се 
гарантира, че към 2020 г. всички 
европейски граждани ще имат достъп до 
интернет със скорост над 30 Mbps, 
предоставяна чрез различни 
технологии и най-малко 50 % от 
европейските домакинства ще ползват 
достъп до интернет със скорост над 
100 Mbps. Други цели на програмата са: 
създаването на стабилна нормативна 
рамка с оглед стимулиране на 
инвестициите в отворена и 
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
свързани услуги; истински единен пазар 
за онлайн съдържание и услуги; активна 
подкрепа за цифровизацията на богатото 
европейско културно наследство и 
насърчаване за достъп до интернет и 
неговото използване от всички, особено 
чрез насърчаване на цифровата 
грамотност и достъпност. Освен това 
държавите членки следва да изпълнят 
оперативните национални планове за 
високоскоростен интернет, насочени 
към публично финансиране в области, в 
които инфраструктурите на интернет не 
се финансират изцяло от частни 
средства, и да насърчават използването 
на модерни, достъпни онлайн услуги.

Or. en

Изменение 51
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет одобри Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа и 
призова всички институции да поемат 
ангажимент за нейното цялостно 
изпълнение. Програмата в областта на 
цифровите технологии има за цел да 
начертае пътя за максимално 
оползотворяване на социалния и 
икономическия потенциал на 
информационните и комуникационните 
технологии, по-специално чрез 
разгръщането на високоскоростни 
широколентови мрежи, за да се 
гарантира, че към 2020 г. всички 
европейски граждани ще имат достъп до 
интернет със скорост над 30 Mbps и най-
малко 50 % от европейските 
домакинства ще ползват достъп до 
интернет със скорост над 100 Mbps. 
Други цели на програмата са:
създаването на стабилна нормативна 
рамка с оглед стимулиране на 
инвестициите в отворена и 
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
свързани услуги; истински единен пазар 
за онлайн съдържание и услуги; активна 
подкрепа за цифровизацията на богатото 
европейско културно наследство и 
насърчаване за достъп до интернет и 
неговото използване от всички, особено 
чрез насърчаване на цифровата 
грамотност и достъпност. Освен това
държавите членки следва да изпълнят 
оперативните национални планове за 
високоскоростен интернет, насочени 
към публично финансиране в области, в 
които инфраструктурите на интернет не 
се финансират изцяло от частни 
средства, и да насърчават използването 
на модерни, достъпни онлайн услуги.

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет одобри Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа и 
призова всички институции да поемат 
ангажимент за нейното цялостно 
изпълнение. Програмата в областта на 
цифровите технологии има за цел да 
начертае пътя за максимално 
оползотворяване на социалния и 
икономическия потенциал на 
информационните и комуникационните 
технологии, по-специално чрез 
разгръщането на високоскоростни 
широколентови мрежи, за да се 
гарантира, че към 2020 г. всички 
европейски граждани ще имат достъп до 
интернет със скорост над 30 Mbps и най-
малко 50 % от европейските 
домакинства ще ползват достъп до 
интернет със скорост над 100 Mbps. 
Други цели на програмата са: 
създаването на стабилна нормативна 
рамка с оглед стимулиране на 
инвестициите в отворена и 
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
свързани услуги; истински единен пазар 
за онлайн съдържание и услуги; активна 
подкрепа за цифровизацията на богатото 
европейско културно наследство и 
насърчаване за достъп до интернет и 
неговото използване от всички, особено 
чрез насърчаване на цифровата 
грамотност и достъпност. Освен това
държавите членки следва да изпълнят 
оперативните национални планове за 
високоскоростен интернет, насочени 
към публично финансиране в области, в 
които инфраструктурите на интернет не 
се финансират изцяло от частни 
средства, и да насърчават използването 
на модерни, достъпни онлайн услуги, за 
да предоставят възможност на 
всички граждани на Съюза и 
индустриите да се възползват 
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напълно от потенциала на отворения 
достъп до широколентови мрежи.

Or. en

Изменение 52
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет одобри Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа и 
призова всички институции да поемат 
ангажимент за нейното цялостно 
изпълнение. Програмата в областта на 
цифровите технологии има за цел да 
начертае пътя за максимално 
оползотворяване на социалния и 
икономическия потенциал на 
информационните и комуникационните 
технологии, по-специално чрез 
разгръщането на високоскоростни 
широколентови мрежи, за да се 
гарантира, че към 2020 г. всички 
европейски граждани ще имат достъп до 
интернет със скорост над 30 Mbps и най-
малко 50 % от европейските 
домакинства ще ползват достъп до 
интернет със скорост над 100 Mbps. 
Други цели на програмата са: 
създаването на стабилна нормативна 
рамка с оглед стимулиране на 
инвестициите в отворена и 
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
свързани услуги; истински единен пазар 
за онлайн съдържание и услуги; активна 
подкрепа за цифровизацията на богатото 
европейско културно наследство и 
насърчаване за достъп до интернет и 
неговото използване от всички, особено 
чрез насърчаване на цифровата 

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет одобри Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа и 
призова всички институции да поемат 
ангажимент за нейното цялостно 
изпълнение. Програмата в областта на 
цифровите технологии има за цел да 
начертае пътя за максимално 
оползотворяване на социалния и 
икономическия потенциал на 
информационните и комуникационните 
технологии, по-специално чрез 
разгръщането на отворени 
широколентови и високоскоростни 
широколентови мрежи, за да се 
гарантира, че към 2020 г. всички 
европейски граждани ще имат достъп до 
интернет със скорост над 30 Mbps и най-
малко 50 % от европейските 
домакинства ще ползват достъп до 
интернет със скорост над 100 Mbps. 
Други цели на програмата са: 
създаването на стабилна нормативна 
рамка с оглед стимулиране на 
инвестициите в отворена и 
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
свързани услуги; истински единен пазар 
за оперативно съвместимо онлайн 
съдържание и услуги; активна подкрепа 
за цифровизацията на богатото 
европейско културно наследство и 
насърчаване за достъп до интернет и 
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грамотност и достъпност. Освен това 
държавите членки следва да изпълнят 
оперативните национални планове за 
високоскоростен интернет, насочени 
към публично финансиране в области, в 
които инфраструктурите на интернет не 
се финансират изцяло от частни 
средства, и да насърчават използването 
на модерни, достъпни онлайн услуги.

неговото използване от всички, особено 
чрез насърчаване на цифровата 
грамотност и достъпност. Освен това 
държавите членки следва да изпълнят 
оперативните национални планове за 
високоскоростен интернет, насочени 
към публично финансиране в области, в 
които инфраструктурите на интернет не 
се финансират изцяло от частни 
средства, и да насърчават използването 
на модерни, достъпни онлайн услуги.

Or. fr

Изменение 53
Rachida Dati

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет одобри Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа и 
призова всички институции да поемат 
ангажимент за нейното цялостно 
изпълнение. Програмата в областта на 
цифровите технологии има за цел да 
начертае пътя за максимално 
оползотворяване на социалния и 
икономическия потенциал на 
информационните и комуникационните 
технологии, по-специално чрез 
разгръщането на високоскоростни 
широколентови мрежи, за да се 
гарантира, че към 2020 г. всички 
европейски граждани ще имат достъп до 
интернет със скорост над 30 Mbps и най-
малко 50 % от европейските 
домакинства ще ползват достъп до 
интернет със скорост над 100 Mbps. 
Други цели на програмата са: 
създаването на стабилна нормативна 
рамка с оглед стимулиране на 
инвестициите в отворена и

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет одобри Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа и 
призова всички институции да поемат 
ангажимент за нейното цялостно 
изпълнение. Програмата в областта на 
цифровите технологии има за цел да 
начертае пътя за максимално 
оползотворяване на социалния и 
икономическия потенциал на 
информационните и комуникационните 
технологии, по-специално чрез 
разгръщането на високоскоростни 
широколентови мрежи, за да се 
гарантира, че към 2020 г. всички 
европейски граждани ще имат достъп до 
интернет със скорост над 30 Mbps и най-
малко 50 % от европейските 
домакинства ще ползват достъп до 
интернет със скорост над 100 Mbps. 
Други цели на програмата са: 
създаването на стабилна нормативна 
рамка с оглед стимулиране на 
инвестициите в отворена и
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конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
свързани услуги; истински единен пазар 
за онлайн съдържание и услуги; активна 
подкрепа за цифровизацията на богатото 
европейско културно наследство и 
насърчаване за достъп до интернет и 
неговото използване от всички, особено 
чрез насърчаване на цифровата 
грамотност и достъпност. Освен това 
държавите членки следва да изпълнят 
оперативните национални планове за 
високоскоростен интернет, насочени 
към публично финансиране в области, в 
които инфраструктурите на интернет не 
се финансират изцяло от частни 
средства, и да насърчават използването 
на модерни, достъпни онлайн услуги.

конкурентоспособна и сигурна
инфраструктура на високоскоростен 
интернет и в свързани услуги; истински 
единен пазар за онлайн съдържание и 
услуги; активна подкрепа за 
цифровизацията на богатото европейско 
културно наследство и насърчаване за 
достъп до интернет и неговото 
използване от всички, особено чрез 
насърчаване на цифровата грамотност, 
образование и достъпност. Освен това 
държавите членки следва да изпълнят 
оперативните национални планове за 
високоскоростен интернет, насочени 
към публично финансиране в области, в 
които инфраструктурите на интернет не 
се финансират изцяло от частни 
средства, и да насърчават използването 
на модерни, достъпни онлайн услуги.

Or. fr

Обосновка

Демократизацията на инструментите, свързани с цифровия свят, е необходим 
стадий, който трябва да бъде съпроводен от укрепване на структурите и 
образованието чрез отговорно цифрово поведение.

Изменение 54
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Макар че разгръщането на 
оптична и свръхвисокоскоростна 
широколентова връзка в Европа не е 
задоволително, други икономики по 
света, като Китай, Япония и Южна 
Корея, поемат водещата роля, като 
предлагат значително по-висок 
капацитет и скорости от и 
надвишаващи 1 Gbps. Инвестирането 
в оптични връзки за бита и за 
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пасивната инфраструктура в 
мрежите за пренос е много важен 
елемент, ако Европа възнамерява да 
бъде дом на иновациите, знанието и 
услугите.

Or. en

Изменение 55
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 3б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) За да гарантира 
конкурентоспособност на Съюза и да 
благоприятства растежа на водеща в 
световен мащаб европейска 
икономика на услугите, настоящите 
цели по програмата в областта на 
цифровите технологии следва да 
бъдат постигнати до 2015 г. вместо 
до 2020 г.

Or. en

Изменение 56
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 3в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Целите за 2020 г. следва да се 
преразгледат, като намерението е 
Европа да има най-бързата 
широколентова скорост в света, и 
като се търсят гаранции, че до 2020 г. 
всички европейци ще имат достъп до 
скорост от 100 Mbps, а 50 % от 
домакинствата в ЕС — до 1 Gbps. 
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Проекти, които изпълняват 
условията за финансиране, посочени в 
настоящия регламент, следва да 
доставят минимална скорост от 100 
Mbps в селските райони, и 1 Gbps — в 
районите с висока гъстота на 
населението и в градските райони.

Or. en

Изменение 57
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейският 
широколентов достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите технологии 
растеж“ Комисията прави извода, че с 
оглед на решаващата роля на интернет 
ползите от него са много по-големи 
отколкото стимулите за частни 
инвестиции в по-бързи мрежи. 
Следователно в тази област е 
необходимо публично подпомагане, 
което обаче не трябва да нарушава 
неправомерно конкуренцията.

(4) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейският 
широколентов достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите технологии 
растеж“ Комисията прави извода, че с 
оглед на решаващата роля на интернет 
ползите от него са много по-големи,
отколкото стимулите за частни
инвестиции в по-бързи мрежи. 
Следователно в тази област е 
необходимо публично подпомагане,
като се обръща специално внимание 
на разгръщането и ако е 
целесъобразно, на бъдещото 
регионално/местно публично 
разработване на пасивните 
инфраструктури, където стимулите 
за частни инвестиции са обикновено 
по-слаби, и за което следва да се 
гарантира възможно най-голяма 
конкуренция в останалата част от 
комуникационната верига, като се 
започне от активните 
инфраструктури и се стигне до 
електронните услуги.
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Or. en

Обосновка

Публичното подпомагане на разгръщането — и при целесъобразност, бъдещо 
публично разработване на пасивните телекомуникационни инфраструктури — следва 
да бъдат съразмерни с липсата на стимули за многообразието от частни инвестиции, 
които да се извършат в тази област, за да се намалят рисковете от евентуални 
тенденции за създаване на монопол или определено поведение от страна на малък брой 
участници, които контролират основни инфраструктури.

Изменение 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейският 
широколентов достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите технологии 
растеж“ Комисията прави извода, че с 
оглед на решаващата роля на интернет 
ползите от него са много по-големи 
отколкото стимулите за частни 
инвестиции в по-бързи мрежи. 
Следователно в тази област е 
необходимо публично подпомагане, 
което обаче не трябва да нарушава
неправомерно конкуренцията.

(4) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейският 
широколентов достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите технологии 
растеж“ Комисията прави извода, че с 
оглед на решаващата роля на интернет 
ползите от него са много по-големи,
отколкото стимулите за частни 
инвестиции в по-бързи мрежи. 
Следователно е необходимо публично 
подпомагане, което да е насочено към 
области, където има липса на 
търговски стимул, който да задоволи 
текущото или предвиденото търсене. 
Публично подпомагане под каквато и 
да е форма не трябва да нарушава 
конкуренцията, нито да засилва 
господстващото положение на някои 
участници на пазара, нито да лишава 
от стимули частното инвестиране.

Or. en
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Обосновка

Би трябвало да се подчертае, че публичното подпомагане следва да се предоставя 
само когато съществуват условия, които изключват извършването на други 
инвестиции в частния сектор. Освен това на фона на демографските изменения и по-
нататъшната урбанизация, публичното подпомагане на инвестициите следва 
обективно под внимание бъдещото търсене.

Изменение 59
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейският 
широколентов достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите технологии 
растеж“ Комисията прави извода, че с 
оглед на решаващата роля на интернет 
ползите от него са много по-големи 
отколкото стимулите за частни 
инвестиции в по-бързи мрежи. 
Следователно в тази област е
необходимо публично подпомагане, 
което обаче не трябва да нарушава 
неправомерно конкуренцията.

(4) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейският 
широколентов достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите технологии 
растеж“ Комисията прави извода, че с 
оглед на решаващата роля на интернет 
ползите от него са много по-големи,
отколкото стимулите за частни 
инвестиции в по-бързи мрежи.
Публичното подпомагане за 
инвестиране в по-бързи мрежи може 
да бъде необходимо, но следва да бъде 
насочено към области, където има 
липса на стимули за инвестиране.
Следователно в тази област е 
необходимо публично подпомагане, 
което обаче не трябва да нарушава 
неправомерно конкуренцията, да 
изтласква частните инвестиции или 
да създава демотивиращи фактори за 
инвестиране.

Or. en

Изменение 60
Gunnar Hökmark
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейският 
широколентов достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите технологии 
растеж“ Комисията прави извода, че с 
оглед на решаващата роля на интернет 
ползите от него са много по-големи 
отколкото стимулите за частни 
инвестиции в по-бързи мрежи. 
Следователно в тази област е 
необходимо публично подпомагане, 
което обаче не трябва да нарушава 
неправомерно конкуренцията.

(4) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейският 
широколентов достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите технологии 
растеж“ Комисията прави извода, че с 
оглед на решаващата роля на интернет 
ползите от него са много по-големи,
отколкото стимулите за частни 
инвестиции в по-бързи мрежи.
Публичните инвестиции във 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни 
широколентови мрежи следва да 
бъдат внимателно насочени към 
районите с ниска и висока гъстота на 
населението, където има липса на 
търговски стимули за инвестиране. 
Следователно в тази област е 
необходимо публично подпомагане, 
което обаче не трябва да нарушава 
неправомерно конкуренцията, нито да 
създава демотивиращи фактори за 
инвестиране.

Or. en

Изменение 61
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейският 

(4) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейският 
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широколентов достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите технологии 
растеж“ Комисията прави извода, че с 
оглед на решаващата роля на интернет 
ползите от него са много по-големи 
отколкото стимулите за частни 
инвестиции в по-бързи мрежи. 
Следователно в тази област е 
необходимо публично подпомагане, 
което обаче не трябва да нарушава 
неправомерно конкуренцията.

широколентов достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите технологии 
растеж“ Комисията прави извода, че с 
оглед на решаващата роля на интернет 
ползите от него са много по-големи,
отколкото стимулите за частни 
инвестиции в по-бързи мрежи, особено 
в селските райони и райони с ниска 
гъстота на населението. 
Следователно в тази област е 
необходимо публично подпомагане, 
което обаче не трябва да нарушава 
неправомерно конкуренцията.

Or. en

Изменение 62
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Свръхвисокоскоростният 
широколентов достъп в градски 
райони/райони с висока гъстота на 
населението е от особена важност, 
ако Европа възнамерява да постигне 
значителни ползи, свързани с 
икономическия растеж, които да 
произлизат от една съвременна 
интернет икономика. Градовете, 
които могат да предложат 
широколентови скорости на водещо 
световно ниво, ще привличат 
иновации, инвестиции, знание и 
предприятия, които ще се възползват 
от всичко това, предлагано в Съюза. 
Като се има предвид, че частните 
инвестиции следва да продължават 
да бъдат основната движеща сила, 
публичните инвестиции, по-
конкретно пасивната 
инфраструктура, предлагаща дълги 
срокове на предплащане, би могла да 
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стимулира разгръщането на 
свръхвисокоскоростните мрежи, 
които предлагат скорости от 1 Gbps 
с възможност за надграждане до 10 
Gbps и повече, както и там, където 
няма ясна стопанска загриженост, 
насочена към доставянето на такива 
скорости.

Or. en

Изменение 63
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“ 
се подкрепя създаването на „Механизъм 
за свързване на Европа“ в контекста на 
многогодишната финансова рамка, с цел 
да се отговори на инфраструктурните 
нужди в областта на транспорта, 
енергетиката и информационните и 
комуникационните технологии. 
Полезните взаимодействия между тези 
сектори, както и с други инвестиционни 
програми на Съюза, са от ключово 
значение, тъй като сходните 
предизвикателства, възникващи в тези 
области, изискват решения, които 
стимулират растежа, премахват 
раздробеността, засилват сближаването, 
благоприятстват използването на 
новаторски финансови инструменти и 
преодоляването на пазарни недостатъци, 
както и отстраняването на пречките за 
завършването на общия пазар.

(5) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“ 
се подкрепя създаването на „Механизъм 
за свързване на Европа“ в контекста на 
многогодишната финансова рамка, с цел 
да се отговори на инфраструктурните 
нужди в областта на транспорта, 
енергетиката и информационните и 
комуникационните технологии. 
Полезните взаимодействия между тези 
сектори, както и с други инвестиционни 
програми на Съюза, са от ключово 
значение, тъй като сходните 
предизвикателства, възникващи в тези 
области, изискват решения, които 
стимулират растежа, премахват 
раздробеността, засилват сближаването, 
благоприятстват използването на 
новаторски финансови инструменти и 
преодоляването на пазарни недостатъци, 
както и отстраняването на пречките за 
завършването на общия пазар.

С цел да се завърши цифровият
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единен пазар, следва да се гарантира 
тясно сътрудничество и координация 
на дейностите по програмата 
„Механизъм за свързване на Европа“ с 
националните и регионалните схеми 
за широколентов достъп, заедно с 
разгръщането на енергийната и 
транспортната инфраструктури.

Or. en

Изменение 64
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“ 
се подкрепя създаването на „Механизъм 
за свързване на Европа“ в контекста на 
многогодишната финансова рамка, с цел 
да се отговори на инфраструктурните 
нужди в областта на транспорта, 
енергетиката и информационните и 
комуникационните технологии. 
Полезните взаимодействия между тези 
сектори, както и с други инвестиционни 
програми на Съюза, са от ключово 
значение, тъй като сходните 
предизвикателства, възникващи в тези 
области, изискват решения, които 
стимулират растежа, премахват 
раздробеността, засилват сближаването, 
благоприятстват използването на 
новаторски финансови инструменти и 
преодоляването на пазарни недостатъци, 
както и отстраняването на пречките за 
завършването на общия пазар.

(5) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“ 
се подкрепя създаването на „Механизъм 
за свързване на Европа“ в контекста на 
многогодишната финансова рамка, с цел 
да се отговори на инфраструктурните 
нужди в областта на транспорта, 
енергетиката и информационните и 
комуникационните технологии. 
Полезните взаимодействия между тези 
сектори, както и с други инвестиционни 
програми на Съюза, са от ключово 
значение, тъй като сходните 
предизвикателства, възникващи в тези 
области, изискват решения, които 
стимулират растежа, премахват 
раздробеността, засилват сближаването,
подкрепят широкодостъпния достъп 
до интернет и благоприятстват 
използването на новаторски финансови 
инструменти и преодоляването на 
пазарни недостатъци, както и 
отстраняването на пречките за 
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завършването на общия пазар.

Or. en

Изменение 65
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Тъй като публичните органи 
имат правото да получават 
безвъзмездни средства, докато 
иновативните финансови 
инструменти са насочени повече към 
частните инвеститори, трябва да се 
обърне специално внимание на 
балансираното разпределяне на 
средства.

Or. fr

Изменение 66
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Действията в областта на 
широколентовите мрежи ще бъдат 
съобразени със съответните политики, 
разпоредби и насоки на Съюза. Сред тях 
е пакетът от правила и насоки за 
телекомуникационните пазари и по-
специално регулаторната рамка за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги, приета през 2009 г., която 
осигурява съгласуван, надежден и 
гъвкав подход за регулирането на 
електронните комуникационни мрежи и 

(7) Действията в областта на 
широколентовите мрежи ще бъдат 
съобразени със съответните политики, 
разпоредби и насоки на Съюза. Сред тях 
е пакетът от правила и насоки за 
телекомуникационните пазари и по-
специално регулаторната рамка за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги, приета през 2009 г., която 
осигурява съгласуван, надежден и 
гъвкав подход за регулирането на 
електронните комуникационни мрежи и 
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услуги в динамично променящи се 
пазари. Тези правила се прилагат от 
националните регулаторни органи и от 
Органа на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения
(ОЕРЕС). Целта на Препоръката за 
ДСП, приета през 2010 г., е да се 
подпомогне развитието на единния 
пазар чрез повишаване на правната 
сигурност и насърчаване на 
инвестициите, конкуренцията и 
иновациите на пазара на 
широколентовите услуги, по-специално 
при прехода към мрежи за достъп от 
следващо поколение (ДСП).

услуги в динамично променящи се 
пазари. Тези правила се прилагат от 
националните регулаторни органи и от 
Органа на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения
(ОЕРЕС). Това включва също, ако е 
целесъобразно, и Насоките на 
Общността относно прилагането на 
правилата за държавна помощ във 
връзка с бързото разгръщане на 
широколентови мрежи, които 
предоставят насоки относно 
прилагането на публично 
финансиране за широколентови 
проекти, установяват строги 
критерии за прилагането на 
държавно финансиране и за оценката 
на обявленията за проекти съгласно 
тези насоки. Целта на Препоръката за 
ДСП, приета през 2010 г., е да се 
подпомогне развитието на единния 
пазар чрез повишаване на правната 
сигурност и насърчаване на 
инвестициите, конкуренцията и 
иновациите на пазара на 
широколентовите услуги, по-специално 
при прехода към мрежи за достъп от 
следващо поколение (ДСП).

Or. en

Изменение 67
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Наличните финансови ресурси на 
равнище на Съюза са недостатъчни; 
Механизмът за свързване на Европа 
следва да се съсредоточи върху 
проекти от общ интерес, които 
предлагат най-висока добавена 
стойност за ЕС. В сектора на 
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телекомуникациите финансовата 
помощ следва да бъде основно 
насочена към проекти, които ще 
предизвикат търсене на 
широколентов достъп, в това число 
изграждането на европейска 
инфраструктура за цифрови услуги, 
която на свой ред следва да насърчи 
инвестициите в разгръщането на 
широколентовите мрежи.

Or. en

Изменение 68
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В рамките на една система на 
отворени и конкурентни пазари е
необходима намесата на Съюза, когато 
трябва да бъдат преодолени 
недостатъците на пазара. Като 
предоставя финансово подпомагане и 
съдейства за набиране на допълнителни 
финансови средства за инфраструктурни 
проекти, Съюзът може да допринесе за 
създаването и развитието на 
трансевропейски мрежи в областта на 
телекомуникациите, като по този начин 
поражда по-големи ползи по отношение 
на пазарното въздействие, 
административната ефективност и 
използването на ресурсите.

(9) В рамките на една система на 
отворени и конкурентни пазари може 
да бъде необходима намесата на Съюза, 
когато трябва да бъдат преодолени 
недостатъците на пазара и когато няма 
възвращаемост на инвестициите при 
доставка на скорости от 100 Mbps в 
селските райони и 1 Gbps или повече в 
градските райони. Като предоставя 
финансово подпомагане и съдейства за 
набиране на допълнителни финансови 
средства за инфраструктурни проекти, 
Съюзът може да допринесе за 
създаването и развитието на 
трансевропейски мрежи в областта на 
телекомуникациите, като по този начин 
поражда по-големи ползи по отношение 
на пазарното въздействие, 
административната ефективност и 
използването на ресурсите.

Or. en
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Изменение 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В рамките на една система на 
отворени и конкурентни пазари е 
необходима намесата на Съюза, когато 
трябва да бъдат преодолени
недостатъците на пазара. Като 
предоставя финансово подпомагане и 
съдейства за набиране на
допълнителни финансови средства за 
инфраструктурни проекти, Съюзът 
може да допринесе за създаването и 
развитието на трансевропейски мрежи в 
областта на телекомуникациите, като по 
този начин поражда по-големи ползи по 
отношение на пазарното въздействие, 
административната ефективност и 
използването на ресурсите.

(9) В рамките на една система на 
отворени и конкурентни пазари е 
необходима намесата на Съюза, когато 
трябва да бъдат преодолени
съществуващите и очакваните 
недостатъци на пазара. Като 
предоставя възможност за набиране на 
финансови средства за инфраструктурни 
проекти, Съюзът може да допринесе за 
създаването и развитието на 
трансевропейски мрежи в областта на 
телекомуникациите, като по този начин 
поражда по-големи ползи по отношение 
на пазарното въздействие, 
административната ефективност и 
използването на ресурсите.

Or. en

Обосновка

Важно е не само да се насочи вниманието към настоящата ситуация в определена 
област, а да се вземат под внимание прогнозите за бъдещото развитие. Ако например 
поради разрастващата се урбанизация в даден район се очаква бъдещо намаляване на 
търсенето, общественото подпомагане за инвестиции може и да не е уместно. По 
същия начин в градски район, който понастоящем е покрит в достатъчна степен, 
може в бъдеще да се появи повишено търсене, което би могло да бъде задоволено само 
с инвестиции, предприети днес.

Изменение 70
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В рамките на една система на (9) В рамките на една система на 
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отворени и конкурентни пазари е 
необходима намесата на Съюза, когато 
трябва да бъдат преодолени 
недостатъците на пазара. Като 
предоставя финансово подпомагане и 
съдейства за набиране на допълнителни 
финансови средства за инфраструктурни 
проекти, Съюзът може да допринесе за 
създаването и развитието на 
трансевропейски мрежи в областта на 
телекомуникациите, като по този начин 
поражда по-големи ползи по отношение 
на пазарното въздействие, 
административната ефективност и 
използването на ресурсите.

отворени и конкурентни пазари е 
необходима намесата на Съюза, когато 
трябва да бъдат преодолени 
недостатъците на пазара. Като 
предоставя финансово подпомагане, 
правна сигурност и съдейства за 
набиране на допълнителни финансови 
средства за инфраструктурни проекти, 
Съюзът може да допринесе за 
създаването и развитието на 
трансевропейски мрежи в областта на 
телекомуникациите, като по този начин 
поражда по-големи ползи по отношение 
на пазарното въздействие, 
административната ефективност и 
използването на ресурсите.

Or. en

Изменение 71
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Общественото финансиране на 
широколентовия достъп следва да 
бъде използвано само за 
инфраструктури, отворени за 
конкуренция. Само мрежи, отворени 
за конкуренция чрез задължителен 
достъп от трети страни, могат да 
доставят достъпни 
конкурентоспособни услуги и 
иновации за потребителите и 
стопанските субекти.

Or. en

Изменение 72
Catherine Trautmann
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Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Местните и регионалните органи 
трябва да играят основна роля при 
насърчаване на информирания диалог 
с обществеността, да се справят с 
грижите на гражданите най-близо до 
тях и да правят възможно 
сътрудничеството между 
ползвателите и създателите на 
иновации в ИКТ на различни равнища 
на управление и администрация.

Or. fr

Изменение 73
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 9б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) От първостепенно значение за 
завършването на единния цифров 
пазар на Съюза е да се гарантира, че 
потребителите могат лесно да имат 
достъп до съдържание, услуги и 
приложения по техен избор и да ги 
разпространяват чрез единен 
интернет абонамент. Припомня в 
този контекст наблюденията на 
ОЕРЕС от май 2012 година, според 
които поне 20 % от ползвателите на 
мобилен интернет в Европа биват 
ограничени под някаква форма във 
възможността да ползват VoIP 
услуги. Докато се очаква 
конкуренцията да дисциплинира 
операторите, напредъкът е твърде 
бавен и затова на 
телекомуникационните мрежи с 
публично финансиране, определени в 
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настоящия регламент, следва да бъде 
забранено да ограничават законни 
услуги.

Or. en

Изменение 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Съображение 9б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Въвеждането на механизъм за 
взаимосвързаност в Европа не трябва 
да засяга целите на политиката на 
сближаване; прилагането на 
изложените мерки не трябва да води 
до нарастване на бюрократичните 
усложнения или административната 
тежест; също така следва да има 
повече информация и яснота за това 
как да се използват новите финансови 
инструменти и техния „ефект на 
лоста“, заедно с проучване за 
тяхната ефективност.

Or. fr

Изменение 75
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Значителни икономически и 
социални предимства, които 
инвеститорите не могат нито да 
оползотворят, нито да превърнат във
печалби, са свързани с по-високите 
скорости на широколентов достъп. 

(10) Значителни икономически и 
социални предимства, които 
инвеститорите не могат нито да 
оползотворят, нито да превърнат в
печалби, са свързани с по-високите 
скорости на широколентов достъп. 
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Високоскоростните и 
свръхвисокоскоростните 
широколентови технологии са 
инфраструктура от ключово значение за 
развитието и разгръщането на 
цифровите услуги, които зависят от 
достъпността, скоростта, надеждността 
и устойчивостта на физическите мрежи. 
Разгръщането и разпространението на 
по-бързи мрежи дава възможност за 
новаторски услуги, възползващи се от 
по-високите скорости. За постигане на 
максимална синергия и взаимодействие 
между тези два компонента на 
цифровите телекомуникационни мрежи 
са необходими действия на равнище ЕС.

Високоскоростните и 
свръхвисокоскоростните 
широколентови технологии са 
инфраструктура от ключово значение за 
развитието и разгръщането на 
цифровите услуги, които зависят от 
достъпността, скоростта, надеждността 
и устойчивостта на физическите мрежи. 
Разгръщането и разпространението на 
по-бързи мрежи дава възможност за 
новаторски услуги, възползващи се от 
по-високите скорости. За постигане на 
максимална синергия и взаимодействие 
между тези два компонента на 
цифровите телекомуникационни мрежи 
са необходими действия на равнище ЕС, 
както и за допълване на действията 
на други програми и инициативи на 
Съюза, като структурните и 
кохезионни фондове, като в същото 
време се избегнат дублиране или 
пропуски, както и нарастване на 
бюрократичните усложнения и 
административната тежест.

Or. en

Изменение 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Значителни икономически и 
социални предимства, които 
инвеститорите не могат нито да 
оползотворят, нито да превърнат във 
печалби, са свързани с по-високите 
скорости на широколентов достъп. 
Високоскоростните и 
свръхвисокоскоростните 
широколентови технологии са 
инфраструктура от ключово значение за 
развитието и разгръщането на 

(10) Значителни икономически и 
социални предимства, които 
инвеститорите не могат нито да 
оползотворят, нито да превърнат във 
печалби, са свързани с по-високите 
скорости на широколентов достъп. 
Високоскоростните и 
свръхвисокоскоростните 
широколентови технологии са 
инфраструктура от ключово значение за 
развитието и разгръщането на 
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цифровите услуги, които зависят от 
достъпността, скоростта, надеждността 
и устойчивостта на физическите мрежи. 
Разгръщането и разпространението на 
по-бързи мрежи дава възможност за 
новаторски услуги, възползващи се от 
по-високите скорости. За постигане на 
максимална синергия и взаимодействие 
между тези два компонента на 
цифровите телекомуникационни мрежи
са необходими действия на равнище 
ЕС.

цифровите услуги, които зависят от 
достъпността, скоростта, надеждността 
и устойчивостта на физическите мрежи. 
Разгръщането и разпространението на 
по-бързи мрежи дава възможност за 
новаторски услуги, възползващи се от 
по-високите скорости. Действията на 
равнище на ЕС следва да са насочени 
към постигане на максимална синергия 
и взаимодействие между тези два 
компонента на цифровите 
телекомуникационни мрежи.

Or. en

Обосновка

Не е ясно защо действията на ЕС са предпоставка за максимална синергия, но те 
определено следва да са насочени към засилването на тази синергия.

Изменение 77
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) В допълнение към действията в 
областта на широколентовите 
мрежи, от изключителна важност е 
да се поощри и нарастването на 
търсенето, което ще бъде ключово за 
улесняване и ускоряване на 
разгръщането на 
свръхвисокоскоростни
широколентови мрежи в целия Съюз. 
Действията в подкрепа както на 
ползвателите, които са възприели 
първи употребата на 
свръхвисокоскоростни услуги, така и 
на развитието на новаторски и 
цифрови услуги на равнище на Съюза, 
са съществено важни за постигане на 
целите на Програмата в областта на 
цифровите технологии.
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Or. en

Обосновка

Рискът от пазарен срив при разгръщането на инфраструктури с много висока 
скорост е от страна на търсенето, тъй като клиентите нямат предварителна 
представа за ползата от бъдещите услуги, които ще бъдат на разположение в 
утрешния ден, и то едва след като достатъчен брой клиенти се включат в новата 
инфраструктура. Затова е решаваща подкрепата за първите ползватели, за да се 
стимулира увеличаването на търсенето, което ще създаде „непорочен кръг“, а така 
също и новаторските трансгранични услуги.

Изменение 78
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) В допълнение към действията в 
областта на широколентовите 
мрежи, от изключителна важност е 
да се поощри и нарастването на 
търсенето, което ще бъде ключово за 
улесняване и ускоряване на 
разгръщането на свръхбързи 
широколентови мрежи в целия Съюз. 
Действията в подкрепа както на 
ползвателите, които са възприели 
първи употребата на 
свръхвисокоскоростни услуги, така и 
на развитието на новаторски и 
цифрови услуги на равнище на Съюза, 
са съществено важни за постигане на 
целите на Програмата в областта на 
цифровите технологии.

Or. en

Изменение 79
Rachida Dati
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Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Разгръщането на 
свръхвисокоскоростния широколентов 
достъп ще бъде от полза особено за 
малките и средните предприятия, които 
често не са в състояние да се възползват 
от услуги като „изчислителните 
облаци“, които се основават на 
интернет, поради незадоволителното 
качество и скорост на съществуващите 
широколентови връзки. Това ще 
разгърне потенциала на МСП за
значително повишаване на 
производителността.

(11) Разгръщането на 
свръхвисокоскоростния широколентов 
достъп трябва да бъде от полза особено 
за малките и средните предприятия, 
които често не са в състояние да се 
възползват от услуги като
„изчислителните облаци“, които се 
основават на интернет, поради 
незадоволителното качество и скорост 
на съществуващите широколентови 
връзки. Това ще разгърне потенциала на 
МСП за значително повишаване на 
производителността.

Or. fr

Обосновка

МСП са ядрото на растежа в ЕС. Затова те трябва да са в центъра на стратегията 
за цифров растеж. Следователно те трябва да бъдат във фокуса на инициативите и 
проектите, за да се гарантира, че ще бъдат и основните облагодетелствани.

Изменение 80
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Като разкрива нови възможности 
за икономическа дейност,
разгръщането на широколентовите 
мрежи и инфраструктурите за 
цифрови услуги ще стимулира 
създаването на нови работни места в 
Съюза. Изграждането на
широколентови мрежи ще има 
незабавен ефект и върху заетостта, 
особено в сектора на 
строителството.

(12) Насърчаването на създаването на 
работни места в Съюза трябва да 
бъде една от основните цели на
разгръщането на широколентовите 
мрежи. Особено внимание трябва да се 
обърне на развиването на ноу-хау и на 
заетостта в телекомуникационната 
и строителната индустрия. Чрез 
предоставянето на възможности за 
инвестиции, разгръщането на
широколентови и високоскоростни 
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широколентови мрежи ще изисква 
също така развиването на 
технически умения, необходими за 
използването и поддръжката на тези 
инфраструктури.

Or. fr

Изменение 81
Rachida Dati

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Като разкрива нови възможности за 
икономическа дейност, разгръщането на 
широколентовите мрежи и 
инфраструктурите за цифрови услуги 
ще стимулира създаването на нови 
работни места в Съюза. Изграждането 
на широколентови мрежи ще има 
незабавен ефект и върху заетостта, 
особено в сектора на строителството.

(12) Като разкрива нови възможности за 
икономическа дейност, разгръщането на 
широколентовите мрежи и 
инфраструктурите за цифрови услуги 
ще стимулира създаването на нови 
работни места в Съюза. За да се 
постигне това, трябва да се насърчи 
разработването на образователни и 
професионалнообучителни програми в 
областта на цифровите технологии.
Изграждането на широколентови мрежи 
ще има незабавен ефект и върху 
заетостта, особено в сектора на 
строителството.

Or. fr

Обосновка

Образованието в областта на цифровите инструменти ще стане ключов елемент от 
уменията, които се изискват на пазара на труда. Освен това демократизацията на 
цифровите инструменти трябва да бъде съпроводена от разширяване на 
образованието в областта на цифровите технологии за всички граждани, така че те 
да могат да използват тези инструменти компетентно и безопасно.

Изменение 82
Catherine Trautmann
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Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Развитието на 
широколентовите и 
високоскоростните широколентови 
мрежи и цифрови услуги ще затвърди 
нуждата от европейски технически 
стандарти. Необходими са програми 
на ЕС за научни изследвания и 
развитие и засилен контрол на 
процедурите по стандартизация, ако 
ЕС трябва да играе централна роля в 
телекомуникационната индустрия.

Or. fr

Изменение 83
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Високоскоростният интернет е 
важен за прилагането на нови 
технологични инфраструктури, 
необходими за водещата научна, 
технологична и промишлена роля на 
ЕС, като „изчислителни облаци“, 
суперкомпютри и интелигентни
компютърни среди.

Or. en

Изменение 84
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 12б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) До 2015 година европейските 
научноизследователски и академични 
учреждения следва да бъдат свързани 
в свръхвисокоскоростни Gbps мрежи, 
създавайки интранет за европейското 
научноизследователско 
пространство, което ще укрепи 
сътрудничеството в мрежа в 
областта на 
научноизследователската дейност, 
споделянето на електронни 
инфраструктури и електронната 
наука.

Or. en

Изменение 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 12б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Комбинацията от нови 
възможности в инфраструктурата и 
нови иновативни и оперативно 
съвместими услуги следва да задвижи 
един „непорочен кръг“ чрез 
насърчаване на нарастващо търсене 
на високоскоростен широколентов 
достъп, на което, от гледна точка на 
търговията, ще бъде препоръчително 
да се откликне.

Or. fr

Изменение 86
Pilar del Castillo Vera
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Развитието на широколентовите 
мрежи и инфраструктурите за цифрови 
услуги ще допринесе за постигането на 
целта на Съюза за намаляване на 
емисиите на парникови газове, като 
предостави възможности за енергийно 
ефективни решения в много от 
секторите на европейската икономика. 
Този положителен ефект ще бъде 
ограничен, но само до известна степен, 
от растящото търсене на енергия и 
ресурси, свързано основно с 
изграждането на широколентови мрежи 
и експлоатацията на инфраструктурите 
за цифрови услуги.

(13) Развитието на широколентовите 
мрежи и инфраструктурите за цифрови 
услуги ще допринесе за постигането на 
целта на Съюза за намаляване на 
емисиите на парникови газове, като 
предостави възможности за енергийно 
ефективни решения в много от 
секторите на европейската икономика. 
Този положителен ефект ще бъде 
ограничен, но само до известна степен, 
от растящото търсене на енергия и 
ресурси, свързано основно с 
изграждането на широколентови мрежи 
и експлоатацията на инфраструктурите 
за цифрови услуги. Синергията между 
развитието на 
телекомуникационната и 
енергийната инфраструктура, 
разгръщането и поддръжката ще 
играе ключова роля при 
осъществяването на целите на Съюза 
за енергийна ефективност.

Or. en

Изменение 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Развитието на широколентовите 
мрежи и инфраструктурите за цифрови 
услуги ще допринесе за постигането на 
целта на Съюза за намаляване на 
емисиите на парникови газове, като 
предостави възможности за енергийно 
ефективни решения в много от 
секторите на европейската икономика. 

(13) Развитието на широколентовите 
мрежи и инфраструктурите за цифрови 
услуги ще допринесе за постигането на 
целта на Съюза за намаляване на 
емисиите на парникови газове, като 
предостави възможности за енергийно 
ефективни решения в много от 
секторите на европейската икономика. 
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Този положителен ефект ще бъде 
ограничен, но само до известна 
степен, от растящото търсене на 
енергия и ресурси, свързано основно с 
изграждането на широколентови мрежи 
и експлоатацията на инфраструктурите 
за цифрови услуги.

Този положителен ефект надделява над
растящото търсене на енергия и 
ресурси, свързано основно с 
изграждането на широколентови мрежи 
и експлоатацията на инфраструктурите 
за цифрови услуги.

Or. en

Обосновка

Проучвания показват, че интернет услугите, като изчислителните облаци, имат по-
добра енергийна ефективност в сравнение с отделните ИТ инсталации във фирмите. 
Освен това новите услуги, като интелигентното отчитане, още повече ще увеличат 
енергийната ефективност.

Изменение 88
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Оперативната съвместимост на 
широколентовите мрежи и 
инфраструктурите за цифрова 
комуникация, свързани с енергийните 
мрежи, позволява сближаване на
комуникациите с цел разгръщане на
енергийно ефективни, надеждни и 
ефективни по отношение на
разходите цифрови мрежи. Освен това 
сближаването ще продължи и ще
надхвърли границите на физическата 
свързаност, като позволи на
съответните доставчици (енергийни 
или телекомуникационни) да 
предоставят пакети от енергийни и 
телекомуникационни услуги.

(14) Наложително е да се насърчи
оперативната съвместимост на 
широколентовите мрежи и 
инфраструктурите за цифрова 
комуникация, свързани с енергийните 
мрежи, които позволяват истинско
сближаване при разгръщането на
цифровите мрежи по един надежден 
и ефективен от гледна точка на 
разходите и енергията начин. Освен 
това сближаването трябва да продължи 
и да надхвърли границите на 
физическата свързаност, като позволи
както на телекомуникационните, 
така и на енергийните доставчици да 
предоставят енергийни и 
телекомуникационни услуги.

Or. en
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Изменение 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Необходимо е да се съберат 
информация и статистически данни 
за строителните работи, които 
вероятно ще бъдат частично или 
напълно използвани за 
инсталирането на мрежите от ново 
поколение, и да се изгради база данни 
за надзора на тези работи, както и да 
се създаде европейски регистър на 
телекомуникационните мрежи, 
допълнен, където е възможно, с 
подобна информация за енергийните и 
транспортните мрежи.

Or. fr

Изменение 90
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разработването, внедряването и 
дългосрочното предоставяне на 
оперативно съвместими трансгранични 
услуги за електронно управление 
подобрява функционирането на единния 
пазар. Правителствата имат репутация 
на доставчици на публични онлайн 
услуги, които допринасят за 
повишаване на ефикасността и 
ефективността на публичния и частния 
сектор.

(15) Разработването, внедряването и 
дългосрочното предоставяне на 
оперативно съвместими трансгранични 
услуги за електронно управление 
подобрява функционирането на единния 
пазар. Правителствата имат репутация 
на доставчици на публични онлайн 
услуги, които допринасят за 
повишаване на ефикасността и 
ефективността на публичния и частния 
сектор. Публичното подпомагане за 
по-нататъшното развитие на тези 
услуги не само ще укрепи общия пазар, 
но и ще стимулира електронните 
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умения и търсенето на мрежи за 
ДСП, като така ще насърчи още 
повече публичните и частните 
инвестиции в инфраструктурни 
проекти на определени територии.

Or. en

Изменение 91
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Достъпността на 
високоскоростните 
телекомуникационни 
инфраструктури е неефективна без 
достъпността на многоезично 
цифрово съдържание и цифрови услуги 
с голямо практическо значение и 
високо качество, които ще бъдат 
предлагани чрез тези 
инфраструктури и ще оформят една 
привлекателна за европейските 
граждани цифрова екосистема. 
Затова е изключително важно 
държавите членки да насърчават 
развитието на услугите на 
електронното правителство, 
електронната демокрация, 
електронното образование и 
електронното здравеопазване, което 
ще увеличи търсенето на 
широколентов достъп, нуждата от 
електронни умения и развитието на 
цифровата икономика.

Or. en

Изменение 92
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Съображение 15б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Ролята на електронните умения 
и използването на ИКТ в 
образованието са крайно необходими, 
за да може Съюзът да постигне 
целите на своята политика. 
Технологическата грамотност е не 
само цел, но и основен инструмент за 
постигането на учене през целия 
живот, социално сближаване, 
социален и икономически растеж.

Or. en

Изменение 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Разширяването на достъпа и 
запазването на богатото разнообразие от 
културно съдържание и данни, с които 
разполагат органите от публичния 
сектор в Европа, и предоставянето на 
възможности за тяхната повторна 
употреба, при пълно зачитане на 
авторското право и сродните му права, 
ще подхрани изобретателността и ще 
стимулира новаторството и 
предприемчивостта. Безпрепятственият 
достъп до повторно използваеми 
многоезични ресурси ще спомогне за 
преодоляване на езиковите бариери, 
които пречат на развитието на 
вътрешния пазар за онлайн услуги и 
ограничават достъпа до знания.

(18) Разширяването на достъпа и 
запазването на богатото разнообразие от 
културно съдържание и данни, с които 
разполагат органите от публичния 
сектор в Европа, и предоставянето на 
възможности за тяхната повторна 
употреба, при пълно зачитане на 
авторското право и сродните му права, 
ще подхрани изобретателността и ще 
стимулира новаторството и 
предприемчивостта. Безпрепятственият 
достъп до повторно използваеми 
многоезични ресурси ще спомогне за 
преодоляване на езиковите бариери, 
които пречат на развитието на 
вътрешния пазар за онлайн услуги и 
ограничават достъпа до знания.
Подобряването на достъпа до 
електронни образователни ресурси 
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навсякъде в Европа, като 
същевременно се насърчава 
сътрудничеството и 
партньорството между 
образователните институции, 
обучаващите се, преподавателите, ще 
бъде ефективен от гледна точка на 
разходите начин за подобряване на 
качеството на образованието и 
укрепване на европейското 
сближаване.

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с едно изменение в приложението, което представя 
предложение за Европейска платформа за образователни ресурси.

Изменение 94
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Разширяването на достъпа и 
запазването на богатото разнообразие от 
културно съдържание и данни, с които 
разполагат органите от публичния 
сектор в Европа, и предоставянето на 
възможности за тяхната повторна 
употреба, при пълно зачитане на 
авторското право и сродните му права, 
ще подхрани изобретателността и ще 
стимулира новаторството и 
предприемчивостта. Безпрепятственият 
достъп до повторно използваеми 
многоезични ресурси ще спомогне за 
преодоляване на езиковите бариери, 
които пречат на развитието на 
вътрешния пазар за онлайн услуги и 
ограничават достъпа до знания.

(18) Разширяването на достъпа и 
запазването на богатото разнообразие от 
културно съдържание и данни, с които 
разполагат органите от публичния 
сектор в Европа, и предоставянето на 
възможности за тяхната повторна 
употреба, при пълно зачитане на 
авторското право и сродните му права, 
ще подхрани изобретателността и ще 
стимулира новаторството и 
предприемчивостта. В този контекст 
цифровата библиотека Europeana, 
като водещ проект за опазване на 
европейското културно наследство и 
насърчаване на новаторската 
употреба на културните цифрови 
ресурси, следва да бъде силно 
подкрепена. Безпрепятственият достъп 
до повторно използваеми многоезични 
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ресурси ще спомогне за преодоляване 
на езиковите бариери, които пречат на 
развитието на вътрешния пазар за 
онлайн услуги и ограничават достъпа до 
знания.

Or. en

Изменение 95
Catherine Trautmann, Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Разширяването на достъпа и 
запазването на богатото разнообразие от 
културно съдържание и данни, с които 
разполагат органите от публичния 
сектор в Европа, и предоставянето на 
възможности за тяхната повторна 
употреба, при пълно зачитане на 
авторското право и сродните му права, 
ще подхрани изобретателността и ще 
стимулира новаторството и 
предприемчивостта. Безпрепятственият 
достъп до повторно използваеми 
многоезични ресурси ще спомогне за 
преодоляване на езиковите бариери, 
които пречат на развитието на 
вътрешния пазар за онлайн услуги и 
ограничават достъпа до знания.

(18) Разширяването на достъпа и 
запазването на богатото разнообразие от 
културно съдържание и данни, с които 
разполагат органите от публичния 
сектор в Европа, и предоставянето на 
възможности за тяхната повторна 
употреба, при пълно зачитане на
правото на неприкосновеност на 
личния живот, защита на личните 
данни и авторското право и сродните му 
права, ще подхрани изобретателността и 
ще стимулира новаторството и 
предприемчивостта. Безпрепятственият 
достъп до повторно използваеми 
многоезични ресурси ще спомогне за 
преодоляване на езиковите бариери, 
които пречат на развитието на 
вътрешния пазар за онлайн услуги и 
ограничават достъпа до знания.

Or. fr

Изменение 96
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В областта на безопасността и 
сигурността една платформа на 
равнището на ЕС за споделяне на 
ресурси, информационни системи и 
софтуерни инструменти, спомагащи 
за безопасността в 
киберпространството, ще допринесе 
за създаването на по-безопасна онлайн 
среда за децата. Тя ще позволи 
трансграничната работа на центрове 
в цяла Европа, обработващи стотици 
хиляди запитвания и 
предупредителни сигнали годишно.
Критичните информационни 
инфраструктури ще подобрят 
подготвеността, информационния 
обмен, координацията и капацитета за 
реагиране на Съюза срещу заплахите за 
киберсигурността.

(19) В областта на безопасността и 
сигурността критичните 
информационни инфраструктури ще 
подобрят подготвеността, 
информационния обмен, координацията 
и капацитета за реагиране на Съюза 
срещу заплахите за киберсигурността.

Or. en

Изменение 97
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В областта на безопасността и
сигурността една платформа на 
равнището на ЕС за споделяне на 
ресурси, информационни системи и 
софтуерни инструменти, спомагащи за 
безопасността в киберпространството, 
ще допринесе за създаването на по-
безопасна онлайн среда за децата. Тя ще 
позволи трансграничната работа на 
центрове в цяла Европа, обработващи 
стотици хиляди запитвания и 
предупредителни сигнали годишно. 
Критичните информационни 

(19) В областта на безопасността и 
сигурността една платформа на 
равнището на ЕС за споделяне на 
ресурси, информационни системи и 
софтуерни инструменти, спомагащи за 
безопасността в киберпространството, 
ще допринесе за създаването на по-
безопасна онлайн среда за децата. Тя ще 
позволи трансграничната работа на 
центрове в цяла Европа, обработващи 
стотици хиляди запитвания и 
предупредителни сигнали годишно. 
Критичните информационни 
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инфраструктури ще подобрят 
подготвеността, информационния 
обмен, координацията и капацитета за 
реагиране на Съюза срещу заплахите за 
киберсигурността.

инфраструктури ще подобрят 
подготвеността, информационния 
обмен, координацията и капацитета за 
реагиране на Съюза срещу заплахите за 
киберсигурността. В това отношение 
ролята на Европейската агенция за 
мрежова и информационна сигурност 
(ENISA) е незаменима за постигането 
на безопасност, сигурност и доверие в 
европейския единен цифров пазар; 
ENISA следва да бъде укрепена, за да 
бъде в състояние ефективно да 
подкрепя държавите членки в 
разработването на съгласувани 
политики и силни компетенции за 
безопасно и сигурно европейско 
цифрово пространство.

Or. en

Изменение 98
Rachida Dati

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В областта на безопасността и 
сигурността една платформа на 
равнището на ЕС за споделяне на 
ресурси, информационни системи и 
софтуерни инструменти, спомагащи за 
безопасността в киберпространството, 
ще допринесе за създаването на по-
безопасна онлайн среда за децата. Тя ще 
позволи трансграничната работа на 
центрове в цяла Европа, обработващи 
стотици хиляди запитвания и 
предупредителни сигнали годишно. 
Критичните информационни 
инфраструктури ще подобрят 
подготвеността, информационния 
обмен, координацията и капацитета за 
реагиране на Съюза срещу заплахите за 

(19) В областта на безопасността и 
сигурността една платформа на 
равнището на ЕС за споделяне на 
ресурси, информационни системи и 
софтуерни инструменти, спомагащи за 
безопасността в киберпространството, 
ще допринесе за създаването на по-
безопасна онлайн среда за всички и по-
специално за децата. Тя ще позволи 
трансграничната работа на центрове в 
цяла Европа, обработващи стотици 
хиляди запитвания и предупредителни 
сигнали годишно. Критичните 
информационни инфраструктури ще 
подобрят подготвеността, 
информационния обмен, координацията 
и капацитета за реагиране на Съюза 
срещу заплахите за киберсигурността.
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киберсигурността. Съществува необходимост от 
насърчаване на създаването и 
разработването на образователни 
програми и програми за повишаване на 
осведомеността в областта на 
киберсигурността.

Or. fr

Обосновка

При наличието на достъп до Интернет за всички, трябва да се наблегне на 
обучението във връзка с неговото използване, за да се гарантира, че той се използва 
компетентно и безопасно.

Изменение 99
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В областта на безопасността и 
сигурността една платформа на 
равнището на ЕС за споделяне на 
ресурси, информационни системи и 
софтуерни инструменти, спомагащи за 
безопасността в киберпространството, 
ще допринесе за създаването на по-
безопасна онлайн среда за децата. Тя ще 
позволи трансграничната работа на 
центрове в цяла Европа, обработващи 
стотици хиляди запитвания и 
предупредителни сигнали годишно. 
Критичните информационни 
инфраструктури ще подобрят
подготвеността, информационния 
обмен, координацията и капацитета за 
реагиране на Съюза срещу заплахите за 
киберсигурността.

(19) В областта на безопасността и 
сигурността една платформа на 
равнището на ЕС за споделяне на 
ресурси, информационни системи и 
софтуерни инструменти, спомагащи за 
безопасността в киберпространството, 
ще допринесе за създаването на по-
безопасна онлайн среда за децата. Тя ще 
позволи трансграничната работа на 
центрове в цяла Европа, обработващи 
стотици хиляди запитвания и 
предупредителни сигнали годишно.
Един проект за критичните 
информационни инфраструктури ще
подобри подготвеността, 
информационния обмен, координацията 
и капацитета за реагиране на Съюза 
срещу заплахите за киберсигурността.

Or. en
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Изменение 100
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Следва да бъдат установени 
изисквания за сигурност, за да се 
гарантират оптимални нива на 
неприкосновеност на личния живот и 
защита на личните данни и да се 
предотврати всякакво 
нерегламентирано проследяване на 
лична информация и профилиране.

Or. en

Изменение 101
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Очаква се на базата на 
инфраструктурите за цифрови услуги да 
възникнат новаторски приложения от 
търговски характер. Тяхното проучване 
и изпитване може да бъде 
съфинансирано като част от проектите 
за научни изследвания и иновации по 
програмата „Хоризонт 2020“, а тяхното 
внедряване — по линия на политиката 
на сближаване.

(20) Очаква се на базата на 
инфраструктурите за цифрови услуги да 
възникнат новаторски приложения от 
търговски, социален и образователен
характер. Тяхното проучване и 
изпитване може да бъде съфинансирано 
като част от проектите за научни 
изследвания и иновации по програмата
„Хоризонт 2020“, а тяхното внедряване 
— по линия на политиката на 
сближаване.

Or. en

Изменение 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Предложение за регламент
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Критериите за определяне на 
проекти от общ интерес следва да 
бъдат подробно установени и следва 
да гарантират, че решенията са 
технологично неутрални. 
Финансовите ресурси следва да се 
разпределят въз основа на решения, 
основани на отворени мрежи и 
предлагащи свободен достъп, 
неограничен от каквато и да било 
форма на дискриминация. 

Or. pl

Изменение 103
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
приложението към настоящия регламент 
с цел съгласуването му с развитието в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии. От 
особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. Целта 
на това делегиране е да бъдат отчетени 
нови тенденции в развитието на 
технологията и пазара, нововъзникващи 
политически приоритети или 
възможности за полезни 
взаимодействия между различните 

(21) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
приложението към настоящия регламент 
с цел съгласуването му с развитието в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии. От 
особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. Целта 
на това делегиране е да бъдат отчетени 
нови тенденции в развитието на 
технологията и пазара, нововъзникващи 
политически приоритети или 
възможности за полезни 
взаимодействия между различните 



AM\909449BG.doc 51/155 PE494.476v01-00

BG

инфраструктури, включително тези в 
областта на транспорта и енергетиката. 
Обхватът на делегираните правомощия 
е ограничен до промяната на 
описанието на проекти от общ интерес, 
добавянето на проект от общ интерес 
или заличаването на изгубил актуалност 
проект от общ интерес в съответствие с 
предварително определени, ясни и 
прозрачни критерии.

инфраструктури, включително тези в 
областта на транспорта и енергетиката. 
Обхватът на делегираните правомощия 
е ограничен до промяната на 
описанието на проекти от общ интерес, 
добавянето на проект от общ интерес 
или заличаването на изгубил актуалност 
проект от общ интерес в съответствие с 
предварително определени, ясни и 
прозрачни критерии. Подобни 
действия не следва да застрашават 
правната или инвестиционна 
сигурност на този пазар чрез промяна 
или премахване на проекти в 
краткосрочен план. Комисията следва 
предварително да информира 
Европейския парламент в случай на 
добавяне или премахване на проекти 
от общ интерес.

Or. en

Изменение 104
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
приложението към настоящия регламент 
с цел съгласуването му с развитието в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии. От 
особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. Целта 
на това делегиране е да бъдат отчетени 
нови тенденции в развитието на 
технологията и пазара, нововъзникващи 

(21) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
приложението към настоящия регламент 
с цел съгласуването му с развитието в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии. От 
особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. Целта 
на това делегиране е да бъдат отчетени 
нови тенденции в развитието на 
технологията и пазара, нововъзникващи 
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политически приоритети или 
възможности за полезни 
взаимодействия между различните 
инфраструктури, включително тези в 
областта на транспорта и енергетиката. 
Обхватът на делегираните правомощия 
е ограничен до промяната на 
описанието на проекти от общ интерес, 
добавянето на проект от общ интерес 
или заличаването на изгубил актуалност 
проект от общ интерес в съответствие с 
предварително определени, ясни и 
прозрачни критерии.

политически приоритети или 
възможности за полезни 
взаимодействия между различните 
инфраструктури, включително тези в 
областта на транспорта и енергетиката. 
Обхватът на делегираните правомощия 
е ограничен до промяната на 
описанието на проекти от общ интерес, 
добавянето на проект от общ интерес 
или заличаването на изгубил актуалност 
проект от общ интерес в съответствие с 
предварително определени, ясни и 
прозрачни критерии, като по този 
начин се гарантира правната и 
инвестиционната сигурност.

Or. en

Изменение 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
приложението към настоящия регламент 
с цел съгласуването му с развитието в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии. От 
особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. Целта 
на това делегиране е да бъдат отчетени 
нови тенденции в развитието на 
технологията и пазара, нововъзникващи 
политически приоритети или 
възможности за полезни 
взаимодействия между различните 
инфраструктури, включително тези в 

(21) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
приложението към настоящия регламент 
с цел съгласуването му с развитието в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии. От 
особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. Целта 
на това делегиране е да бъдат отчетени 
нови тенденции в развитието на 
технологията и пазара, нововъзникващи 
политически приоритети или 
възможности за полезни 
взаимодействия между различните 
инфраструктури, включително тези в 
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областта на транспорта и енергетиката. 
Обхватът на делегираните правомощия 
е ограничен до промяната на 
описанието на проекти от общ интерес, 
добавянето на проект от общ интерес 
или заличаването на изгубил актуалност 
проект от общ интерес в съответствие с 
предварително определени, ясни и 
прозрачни критерии.

областта на транспорта и енергетиката. 
Обхватът на делегираните правомощия 
е ограничен до промяната на 
описанието на проекти от общ интерес, 
добавянето на проект от общ интерес 
или заличаването на изгубил актуалност 
проект от общ интерес в съответствие с 
предварително определени, ясни и 
прозрачни критерии, като се взема под 
внимание инвестиционната 
сигурност за участниците на пазара.

Or. en

Изменение 106
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
приложението към настоящия регламент 
с цел съгласуването му с развитието в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии. От 
особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. Целта 
на това делегиране е да бъдат отчетени 
нови тенденции в развитието на 
технологията и пазара, нововъзникващи 
политически приоритети или 
възможности за полезни 
взаимодействия между различните 
инфраструктури, включително тези в 
областта на транспорта и енергетиката. 
Обхватът на делегираните правомощия 
е ограничен до промяната на 
описанието на проекти от общ интерес, 

(21) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
приложението към настоящия регламент 
с цел съгласуването му с развитието в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии. От 
особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. Целта 
на това делегиране е да бъдат отчетени 
нови тенденции в развитието на 
технологията и пазара, нововъзникващи 
политически приоритети или 
възможности за полезни 
взаимодействия между различните 
инфраструктури, включително с тези в 
областта на транспорта и енергетиката. 
Обхватът на делегираните правомощия 
е ограничен до промяната на 
описанието на проекти от общ интерес, 
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добавянето на проект от общ интерес 
или заличаването на изгубил актуалност 
проект от общ интерес в съответствие с 
предварително определени, ясни и 
прозрачни критерии.

добавянето на проект от общ интерес 
или заличаването на изгубил актуалност 
проект от общ интерес в съответствие с 
предварително определени, ясни и 
прозрачни критерии.

Or. fr

Изменение 107
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) По време на разработването и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременно предаване на 
съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок и по подходящ начин.

(22) По време на разработването и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременно предаване на 
съответната информация на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок и по подходящ начин.

Or. en

Изменение 108
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
насоки за определянето на онези 
трансевропейски телекомуникационни 
мрежи и услуги, за чието разработване, 
осъществяване, разгръщане, взаимно 
свързване и оперативна съвместимост се 
предвижда подпомагане в съответствие 
с Регламент ХХХ (Регламент за МСЕ).

Настоящият регламент установява 
насоки за определянето на онези 
трансевропейски телекомуникационни 
мрежи и услуги, за чието разработване, 
осъществяване, разгръщане, взаимно 
свързване и оперативна съвместимост се 
предвижда подпомагане в съответствие 
с Регламент ХХХ (Регламент за МСЕ).

Това подпомагане е насочено към 
необходимите действия за избягване 



AM\909449BG.doc 55/155 PE494.476v01-00

BG

на неефективността на пазара и е в 
съответствие със съответните 
политики, регламенти и насоки на 
Съюза, като например насоките на 
Общността относно прилагането на 
правилата за държавна помощ за 
широколентови мрежи.

Or. en

Обосновка

По принцип е необходимо да се припомни, че публичното подпомагане трябва да се 
разглежда като допълнение към частните инициативи и следователно не измества 
частните инвестиции, особено когато става въпрос за разгръщането на 
свръхвисокоскоростни широколентови мрежи.

Изменение 109
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) допринасят за внасянето на 
подобрения в живота на гражданите, 
икономиката и правителствата, чрез 
насърчаване на взаимосвързаността и на
оперативната съвместимост на 
националните телекомуникационни 
мрежи, както и на достъпа до такива 
мрежи;

(2) допринасят за внасянето на 
подобрения в живота на гражданите, 
икономиката и правителствата, чрез 
насърчаване на широколентовите 
мрежи, взаимосвързаността и 
оперативната съвместимост на
местните, регионалните и
националните телекомуникационни 
мрежи, както и на
недискриминационния достъп до 
такива мрежи и цифровото 
приобщаване;

Or. ro

Изменение 110
Teresa Riera Madurell
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) допринасят за внасянето на 
подобрения в живота на гражданите, 
икономиката и правителствата, чрез 
насърчаване на взаимосвързаността и на 
оперативната съвместимост на 
националните телекомуникационни 
мрежи, както и на достъпа до такива 
мрежи;

(2) допринасят за внасянето на 
подобрения в живота на гражданите, 
икономиката и правителствата, чрез 
насърчаване на взаимосвързаността и на 
оперативната съвместимост на 
националните телекомуникационни 
мрежи, както и на отворения и 
недискриминационен достъп до такива 
мрежи;

Or. en

Изменение 111
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) допринасят за внасянето на 
подобрения в живота на гражданите, 
икономиката и правителствата, чрез 
насърчаване на взаимосвързаността и на 
оперативната съвместимост на 
националните телекомуникационни 
мрежи, както и на достъпа до такива 
мрежи;

(2) допринасят за внасянето на 
подобрения в живота на гражданите, 
икономиката и правителствата, чрез 
насърчаване на взаимосвързаността и на 
оперативната съвместимост на 
националните, регионалните и 
местните телекомуникационни мрежи, 
както и на достъпа до такива мрежи;

Or. en

Изменение 112
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, което на свой ред улеснява 
разработката и ползването на 
трансевропейски цифрови услуги;

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи в съответствие с принципа на 
технологична неутралност, като 
измежду наличните видове 
технологии се използват тези, които 
са най-подходящи за постигане на 
целите на Програмата в областта на 
цифровите технологии, което на свой 
ред улеснява разработката и ползването 
на трансевропейски цифрови услуги, 
както и конкурентния потенциал на 
европейската промишленост;

Or. en

Изменение 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, което на свой ред улеснява 
разработката и ползването на 
трансевропейски цифрови услуги;

(3) стимулират, при спазване на 
принципа на технологична 
неутралност, разработката и 
ползването на трансевропейски 
цифрови услуги, което на свой ред 
също ще създаде търсене за
общоевропейското разгръщане на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи;

Or. en

Обосновка

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Therefore 
priority should be given to setting up a EU digital service infrastructure, trans-European 
high-speed backbone connections for public administrations, cross–border delivery of 
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eGovernment services; enabling access to public sector information, including digital 
resources of European heritage, and smart energy services. Public funding should be 
technologically neutral and not favour certain technologies. Ultimately, markets should 
decide which are the best, most cost-efficient technologies to satisfy demand.

Изменение 114
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, което на свой ред улеснява 
разработката и ползването на 
трансевропейски цифрови услуги;

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, което на свой ред улеснява 
разработката и ползването на 
трансевропейски цифрови услуги, по-
специално в селските райони и 
районите с ниска гъстота на 
населението, където частните 
инвестиции не са търговски 
жизнеспособни;

Or. en

Изменение 115
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, което на свой ред улеснява 
разработката и ползването на 
трансевропейски цифрови услуги;

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи в съответствие с принципа на 
технологична неутралност, което на 
свой ред улеснява разработката и 
ползването на трансевропейски цифрови 
услуги;
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Or. en

Изменение 116
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, което на свой ред улеснява 
разработката и ползването на 
трансевропейски цифрови услуги;

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи в съответствие с принципа на 
технологична неутралност, което на 
свой ред улеснява разработката и 
ползването на трансевропейски цифрови 
услуги;

Or. en

Изменение 117
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, което на свой ред улеснява 
разработката и ползването на 
трансевропейски цифрови услуги;

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на отворени
високоскоростни и
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, което на свой ред улеснява 
разработката и ползването на 
трансевропейски цифрови услуги;

Or. fr

Изменение 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) улесняват устойчивото разгръщане 
на трансевропейски инфраструктури за 
цифрови услуги, тяхната оперативна 
съвместимост и координацията на 
европейско равнище, тяхната 
експлоатация, поддръжка и обновяване;

(4) улесняват устойчивото разгръщане 
на трансевропейски инфраструктури за 
цифрови услуги, тяхната оперативна 
съвместимост и координацията на 
европейско равнище, тяхната 
експлоатация, поддръжка и обновяване, 
както и развитието на полезни 
взаимодействия с други енергийни или 
транспортни инфраструктури, за да 
се намалят общите разходи;

Or. fr

Изменение 119
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) улесняват устойчивото разгръщане 
на трансевропейски инфраструктури за 
цифрови услуги, тяхната оперативна 
съвместимост и координацията на 
европейско равнище, тяхната 
експлоатация, поддръжка и обновяване;

(4) осигуряват устойчивото разгръщане 
на трансевропейски инфраструктури за 
цифрови услуги, тяхната оперативна 
съвместимост и координацията на 
европейско равнище, тяхната 
експлоатация, поддръжка и обновяване;

Or. en

Изменение 120
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) гарантират, че европейските 
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граждани, където и да се намират в 
ЕС, имат равни възможности за 
достъп до трансевропейските 
телекомуникационни мрежи на цена, 
която отговаря на средната пазарна 
цена.

Or. fr

Обосновка

Следва да се подчертае, че ЕС трябва да си постави за цел да намали разликата 
между нивата на развитие на различните региони, както и изоставането на най-
малко облагодетелстваните региони, съгласно определеното в член 174, втора алинея 
от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Изменение 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) допринасят за създаването на 
висококвалифицирани работни места, 
свързани с проектирането, 
изграждането, експлоатацията и 
поддръжката на мрежите, и с 
развитието на цифровите услуги, 
което ще е от полза за европейската 
промишленост.

Or. fr

Изменение 122
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) увеличават оперативната 
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съвместимост между различните 
европейски инфраструктури.

Or. en

Изменение 123
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 Член 4

Or. fr

Обосновка

Членове 3 и 4 следва бъдат разменени, за да се поставят приоритетите преди 
определенията.

Изменение 124
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Телекомуникационни мрежи“
означава широколентови мрежи и 
инфраструктури за цифрови услуги.

1. „телекомуникационни мрежи“:
широколентови мрежи и 
инфраструктури за цифрови услуги.

Or. en

Изменение 125
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Широколентови мрежи“ означава
жични и безжични (включително 
сателитни) мрежи за достъп, помощна 
инфраструктура и опорни мрежи,
способни да предоставят връзки с много 
висока скорост.

2. „широколентови мрежи“: жични или
безжични (включително сателитни) 
мрежи за достъп със свързаните с тях 
инфраструктури, способни да 
предоставят свръхвисока скорост.

Or. en

Изменение 126
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Широколентови мрежи“ означава 
жични и безжични (включително 
сателитни) мрежи за достъп, помощна 
инфраструктура и опорни мрежи, 
способни да предоставят връзки с много 
висока скорост.

2. „Широколентови мрежи“ означава 
жични и безжични (включително 
сателитни) мрежи за достъп, помощна 
инфраструктура и опорни мрежи, 
способни да предоставят връзки с
висока и много висока скорост.

Or. ro

Изменение 127
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Широколентови мрежи“ означава 
жични и безжични (включително 
сателитни) мрежи за достъп, помощна 
инфраструктура и опорни мрежи, 
способни да предоставят връзки с много
висока скорост.

2. „Широколентови мрежи“ означава 
жични и безжични (включително 
сателитни) мрежи за достъп, помощна 
инфраструктура и опорни мрежи, 
способни да предоставят връзки с 
висока скорост.
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Or. fr

Изменение 128
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Широколентови мрежи“ означава 
жични и безжични (включително 
сателитни) мрежи за достъп, помощна 
инфраструктура и опорни мрежи, 
способни да предоставят връзки с много 
висока скорост.

2. „Бързи широколентови мрежи“ 
означава жични и безжични
(включително сателитни) мрежи за 
достъп, помощна инфраструктура и 
опорни мрежи, способни да предоставят 
връзки с много висока скорост от поне 
100 Mbps на клиент.

Or. en

Изменение 129
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. „Свръхбързи широколентови 
мрежи“ означава жични и безжични 
(включително сателитни) мрежи за 
достъп, помощна инфраструктура и 
опорни мрежи, способни да 
предоставят връзки с много висока 
скорост от поне 1 Gbps на клиент.

Or. en

Изменение 130
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „Инфраструктури за цифрови 
услуги“ означава мрежови услуги,
предоставяни по електронен път, 
обикновено чрез интернет, 
осигуряващи трансевропейски 
оперативно съвместими услуги в
интерес на обществото и 
предоставящи нови възможности за 
гражданите, предприятията и/или
правителствата.

3. „Инфраструктура“ означава всички 
видове оборудване или услуги за всички 
нива по веригата за създаване на 
стойност, необходими за осигуряване 
и предоставяне на трансевропейски 
оперативно съвместими услуги от общ
интерес, които имат положителен 
принос за предприятията, гражданите 
и/или публичните органи.

Or. en

Изменение 131
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. „Отворен достъп“ означава 
достъп на едро до широколентовата 
инфраструктура за всички оператори 
на електронни комуникации при 
равни и недискриминационни условия, 
което да им позволява да се 
конкурират напълно с оператора, 
който притежава или управлява 
мрежата, като по този начин се 
увеличава изборът и конкуренцията 
за потребителите.

Or. en

Изменение 132
Evžen Tošenovský
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. „Достъп“ означава предоставяне 
на съоръжения и/или услуги, свързани 
с широколентови мрежи, както е 
определено допълнително в член 2, 
буква а) от Директива 2002/19/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 7 март 2002 година относно 
достъпа до електронни съобщителни 
мрежи и тяхната инфраструктура и 
взаимосвързаността между тях 
(Директива за достъпа).

Or. en

Изменение 133
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. „Цифрови услуги“ означава услуги, 
предоставяни по цифров начин по 
инфраструктура, обикновено чрез 
интернет.

Or. en

Изменение 134
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. „Активна инфраструктура“ 
означава инфраструктури, които 
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генерират или обработват сигнали с 
помощта на пасивна 
инфраструктура.

Or. en

Изменение 135
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. „Пасивна инфраструктура“ 
означава стълбове, канали, кабели, 
сгради или други съоръжения, които 
не обработват или не генерират 
сигнали.

Or. en

Изменение 136
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. „Информационна 
инфраструктура“ означава активна 
инфраструктура, специално създадена 
с цел осигуряване на цифрови услуги.

Or. en

Изменение 137
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3д (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3д. „Отворени мрежи“ означава 
мрежи, създадени с цел осигуряване на 
достъп на едро до широколентовата 
инфраструктура за всички оператори 
на електронни комуникации при 
равни и недискриминационни условия, 
което да позволява на получателите 
на достъп на едро да предоставят 
всякакви услуги по техен избор и да се 
конкурират с оператора, който 
притежава или управлява мрежата, 
като по този начин се увеличава 
изборът и конкуренцията за 
крайните потребители. Цената на 
достъпа на едро се определя така, че 
да отговаря на икономическата 
стойност за инвеститора, да 
предотвратява злоупотреби с 
печалбата и да гарантира 
максимално усвояване от страна на 
потребителите.

Or. en

Изменение 138
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разгръщане на свръхбързи
широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от 
100 Mbps и повече;

а) стимулиране и създаване на 
търсене на широколентови мрежи чрез 
насърчаване на взаимосвързаността и 
оперативната съвместимост на 
националните публични услуги 
онлайн, както и достъпа до тези 
мрежи;

Or. en
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Обосновка

Проектите за създаване на търсене следва да бъдат движещата сила за 
разгръщането на широколентовите мрежи. Затова следва да се даде приоритет за 
създаване на инфраструктура на ЕС за цифрови услуги; трансевропейски 
високоскоростни опорни връзки за публичните администрации, трансгранично 
предоставяне на услуги за електронно управление; предоставяне на достъп до 
информация от публичния сектор, включително до цифровите ресурси на 
европейското наследство, както и интелигентни енергийни услуги. Търсенето следва 
на свой ред да насърчи инвестициите в разгръщането на широколентовите мрежи.

Изменение 139
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разгръщане на свръхбързи 
широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от 
100 Mbps и повече;

а) разгръщане на свръхбързи 
широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от 
100 Mbps и повече, където съществува 
търсене и/или се очаква бъдещо 
търсене;

Or. en

Обосновка

Тъй като публичните и частните финансови средства са ограничени, прогнозите
следва да се правят въз основа на бъдещото търсене, преди да се предприемат 
инвестициите. Демографските промени и бъдещата урбанизация могат да направят 
ненужни инвестициите в инфраструктура или да позволят по-евтини, временни 
решения за някои области, ако бъдещото търсене не оправдае очакванията.

Изменение 140
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разгръщане на свръхбързи а) разгръщане на свръхбързи 
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широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от 
100 Mbps и повече;

широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от 
100 Mbps и повече, като се вземе 
предвид потенциалното търсене на 
свръхвисокоскоростен интернет;

Or. en

Изменение 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разгръщане на свръхбързи
широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от 
100 Mbps и повече;

а) разгръщане на широколентови мрежи, 
осигуряващи скорост на предаване на 
данни от 100 Mbps и повече, както е 
посочено в секторните цели в 
областта на телекомуникационните 
мрежи, определени в член 4, параграф 
1, буква в), подточка (i) от Регламент 
(ЕС) № xxxx/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване 
на Механизъм за свързване на Европа1;

__________________
1 ОВ L (...).

Or. en

Изменение 142
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разгръщане на свръхбързи 
широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от
100 Mbps и повече;

а) разгръщане на свръхбързи 
широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от 1 Gbps
и повече;
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Or. en

Изменение 143
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разгръщане на свръхбързи 
широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от 
100 Mbps и повече;

а) разгръщане на свръхбързи отворени
широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от 
100 Mbps и повече;

Or. fr

Изменение 144
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите-анклави с централните 
райони на Съюза, като се гарантира, 
че скоростите на предаване на данни 
в тези райони са достатъчни за 
осигуряването на широколентов 
достъп със скорост от 30 Mbps и 
повече;

б) ускоряване на разгръщането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи и тяхното усвояване с цел 
посрещане на съществуващото и 
нарастващото търсене, включително 
от страна на малките и средните 
предприятия (МСП);

Or. en

Изменение 145
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите-анклави с централните 
райони на Съюза, като се гарантира, 
че скоростите на предаване на данни в 
тези райони са достатъчни за 
осигуряването на широколентов 
достъп със скорост от 30 Mbps и 
повече;

б) ако скоростта на предаване на 
данни от 100 Mbps не е постижима,
разгръщане на широколентови мрежи, 
осигуряващи възможно най-високата 
скорост на предаване на данни;

Or. en

Изменение 146
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи 
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите-анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече;

б) разгръщане на широколентови мрежи 
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече, като се вземе 
предвид потенциалното търсене на 
свръхвисокоскоростен интернет и 
основавайки се на технологичен 
неутралитет, използване измежду 
наличните видове технологии на тези 
от тях, които са най-подходящи за 
постигане на целите;

Or. en
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Изменение 147
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи 
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите-анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече;

б) разгръщане на високоскоростни
широколентови мрежи за свързване на
селските, отдалечените или 
слабонаселените региони, на
островните и периферните райони, 
както и на районите анклави с 
централните райони на Съюза, като се 
гарантира, че скоростите на предаване 
на данни в тези райони са достатъчни за 
осигуряването на широколентов достъп 
със скорост от 30 Mbps и повече;

Or. ro

Изменение 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи 
за свързване на островните и
периферните райони, както и на 
районите-анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече;

б) разгръщане на широколентови мрежи 
за свързване на островните, 
периферните и по-слабо развитите
райони на Съюза, както и на районите
анклави с централните райони на Съюза, 
като се гарантира, че скоростите на 
предаване на данни в тези райони са 
достатъчни за осигуряването на 
широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече;

Or. pl
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Изменение 149
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи 
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите-анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече;

б) разгръщане на широколентови мрежи
в селските и слабонаселените 
територии за свързване на островните 
и периферните райони, както и на 
районите анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече;

Or. en

Изменение 150
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи 
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите-анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече;

б) разгръщане на широколентови мрежи 
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече, където съществува 
търсене и/или се очаква бъдещо 
търсене;

Or. en

Обосновка

Тъй като публичните и частните финансови средства са ограничени, прогнозите 
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следва са се правят въз основа на бъдещото търсене, преди да се предприемат 
инвестициите. Демографските промени и бъдещата урбанизация може да направят 
ненужни инвестициите в инфраструктура или да позволят по-евтини, временни 
решения за някои области, ако бъдещото търсене не оправдае очакванията.

Изменение 151
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи 
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите-анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече;

б) разгръщане на широколентови мрежи 
за свързване на островните, 
планинските, отдалечените и 
периферните райони, както и на 
районите анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече;

Or. en

Изменение 152
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи 
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите-анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от
30 Mbps и повече;

б) разгръщане на бързи широколентови 
мрежи за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от
100 Mbps и повече;
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Or. en

Изменение 153
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подкрепа на основните платформи за 
услуги в областта на инфраструктурата 
за цифрови услуги.

в) подкрепа на основните платформи за 
услуги в областта на инфраструктурата 
за цифрови услуги и развитие на 
образователни и практически 
инструменти и програми с цел 
подпомагане на компетентното и 
безопасно използване на интернет от 
всички;

Or. fr

Обосновка

Образованието в областта на цифровите инструменти ще стане ключов елемент от 
уменията, които се изискват на пазара на труда. Освен това, демократизацията на 
цифровите инструменти трябва да бъде съпроводена от разширяване на 
образованието в областта на цифровите технологии за всички граждани, така че те 
да могат да използват тези инструменти компетентно и безопасно.

Изменение 154
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дейности, позволяващи постигането 
на полезни взаимодействия и 
оперативна съвместимост между 
различните проекти от общ интерес в 
областта на телекомуникациите, между 
проекти от общ интерес, засягащи 
различни типове инфраструктура, 
включително в секторите транспорт и 

г) дейности, позволяващи постигането 
на координирани полезни 
взаимодействия и оперативна 
съвместимост между различните 
проекти от общ интерес в областта на 
телекомуникациите, между проекти от 
общ интерес, засягащи различни типове 
инфраструктура, включително в 
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енергетика, между проекти от общ 
интерес в областта на 
телекомуникациите и проекти, 
подпомагани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд, както и със 
съответните научноизследователски 
инфраструктури.

секторите транспорт и енергетика, 
между проекти от общ интерес в 
областта на телекомуникациите и 
проекти, подпомагани от структурните 
фондове и Кохезионния фонд, както и 
със съответните научноизследователски 
инфраструктури, а така също и между 
проекти от общ интерес в областта 
на телекомуникациите и 
съществуващите и планирани 
инфраструктури, включително в 
секторите транспорт и енергетика.

Or. en

Обосновка

Оценяването и предлагането на полезни взаимодействия от общ интерес в областта 
на телекомуникациите със съществуващи или планирани инфраструктури, които не 
попадат задължително в обхвата на общите указания за трансевропейските мрежи, 
включително в транспорта и енергетиката, следва да бъде приоритет за 
оптимизиране на ефективността на разходите.

Изменение 155
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дейности, позволяващи постигането 
на полезни взаимодействия и 
оперативна съвместимост между 
различните проекти от общ интерес в 
областта на телекомуникациите, между 
проекти от общ интерес, засягащи 
различни типове инфраструктура,
включително в секторите транспорт 
и енергетика, между проекти от общ 
интерес в областта на 
телекомуникациите и проекти, 
подпомагани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд, както и със 
съответните научноизследователски 
инфраструктури.

г) дейности, позволяващи постигането 
на полезни взаимодействия и 
оперативна съвместимост между 
различните проекти от общ интерес в 
областта на телекомуникациите, между 
проекти от общ интерес, засягащи 
различни типове инфраструктура,
например т.нар. „интелигентни 
електроенергийни мрежи“, между 
проекти от общ интерес в областта на 
телекомуникациите и проекти, 
подпомагани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд и други 
инициативи, като се избягва 
дублиране или пропуски, както и със 
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съответните научноизследователски 
инфраструктури.

Or. en

Изменение 156
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дейности, позволяващи постигането 
на полезни взаимодействия и 
оперативна съвместимост между 
различните проекти от общ интерес в 
областта на телекомуникациите, между 
проекти от общ интерес, засягащи 
различни типове инфраструктура, 
включително в секторите транспорт и 
енергетика, между проекти от общ 
интерес в областта на 
телекомуникациите и проекти, 
подпомагани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд, както и със 
съответните научноизследователски 
инфраструктури.

г) дейности, позволяващи постигането 
на полезни взаимодействия и 
оперативна съвместимост между 
различните проекти от общ интерес в 
областта на телекомуникациите,
взаимно допълване между проекти от 
общ интерес, засягащи различни типове 
инфраструктура, включително в 
секторите транспорт и енергетика, 
между проекти от общ интерес в 
областта на телекомуникациите и 
проекти, подпомагани от структурните 
фондове и Кохезионния фонд и други 
инициативи, като се избягва 
дублиране или пропуски, както и със 
съответните научноизследователски 
инфраструктури.

Or. en

Изменение 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дейности, позволяващи постигането 
на полезни взаимодействия и 
оперативна съвместимост между 

г) дейности, позволяващи постигането 
на полезни взаимодействия и 
оперативна съвместимост между 
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различните проекти от общ интерес в 
областта на телекомуникациите, между 
проекти от общ интерес, засягащи 
различни типове инфраструктура, 
включително в секторите транспорт и 
енергетика, между проекти от общ 
интерес в областта на 
телекомуникациите и проекти, 
подпомагани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд, както и със 
съответните научноизследователски 
инфраструктури.

различните проекти от общ интерес в 
областта на телекомуникациите, между 
проекти от общ интерес, засягащи 
различни типове инфраструктура, 
включително в секторите транспорт и 
енергетика, между проекти от общ 
интерес в областта на 
телекомуникациите и проекти, 
подпомагани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд, както и със 
съответните научноизследователски 
инфраструктури, като се избягва 
ненужното дублиране на 
административните тежести.

Or. en

Изменение 158
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) дейности, които предлагат най-
доброто съотношение между 
авангардните технологии по 
отношение на капацитет на потока 
от данни, сигурност на предаване, 
устойчивост на мрежата, и 
ефективността на разходите.

Or. en

Обосновка

Много е важно ЕС да даде рамката, която да насърчи публичните и частните 
заинтересовани страни да се стремят към високите постижения по време на фазата 
на прилагане чрез посочване на тази обща и стимулираща „насока“.

Изменение 159
Catherine Trautmann
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) влиянието върху технологичния 
експертен опит на Европа и 
отражението върху заетостта в 
държавите членки.

Or. fr

Изменение 160
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) растежът на информационните и 
комуникационните технологии в 
промишлеността на ЕС въз основа на 
изисквания за ново оборудване и 
услуги.

Or. fr

Изменение 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква гв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) мерки за стимулиране на 
търсенето на по-високи скорости 
както чрез разработване и 
предоставяне на иновативни, 
оперативно съвместими цифрови 
услуги, така и чрез подобряване на 
достъпа посредством повишаване на 
компетентността в областта на 
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цифровите технологии на групите в 
неравностойно положение, като по 
този начин се гарантира, че всички 
граждани на ЕС могат да се 
възползват от подобни проекти от 
общ интерес.

Or. fr

Изменение 162
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектите от общ интерес, 
определени в приложението, допринасят 
за постигането на целите, посочени в 
член 2.

1. Проектите от общ интерес, 
определени в приложението, допринасят 
за постигането на целите, посочени в 
член 2, отговарят на приоритетите, 
определени в член 3, основават се на 
зряла технология, която е готова за 
внедряване, и създават европейска 
добавена стойност.

Or. en

Изменение 163
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектите от общ интерес, 
определени в приложението, допринасят 
за постигането на целите, посочени в 
член 2.

1. Проектите от общ интерес, 
определени в приложението, допринасят 
за постигането на целите, посочени в 
член 2, и вземат под внимание 
приоритетите, определени в член 4.

Or. fr
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Изменение 164
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектите от общ интерес, 
определени в приложението, допринасят 
за постигането на целите, посочени в 
член 2.

1. Проектите от общ интерес, 
определени в приложението, допринасят 
за постигането на целите, посочени в 
член 2. Те са в съответствие с 
проектите, ръководени от 
държавите членки.

Or. fr

Изменение 165
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Един проект от общ интерес, може да 
обхваща целия цикъл, включително 
проучвания за приложимост, 
изпълнение, непрекъсната работа, 
координиране и оценка.

Един проект от общ интерес може да 
обхваща целия цикъл, включително 
проучвания за приложимост, 
изпълнение на техническите проекти, 
непрекъсната работа, координиране и 
оценка.

Or. ro

Изменение 166
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки и/или други 
субекти, които отговарят за 
изпълнението на проектите от общ 
интерес или допринасят за тяхното 
прилагане, предприемат необходимите 
правни, административни, технически и 
финансови мерки съгласно съответните 
разпоредби от настоящия регламент.

3. Държавите членки и/или други 
субекти, които отговарят за 
изпълнението на проектите от общ 
интерес или допринасят за тяхното 
прилагане, предприемат необходимите 
правни, административни, технически и 
финансови мерки съгласно съответните 
разпоредби от настоящия регламент и 
когато е приложимо, в съответствие 
с Насоките на Общността относно 
прилагането на правилата за 
държавна помощ във връзка с бързото 
разгръщане на широколентови 
мрежи. Прилагането по-специално се 
основава на цялостна оценка на 
проекта. Тази оценка на проекта 
обхваща, наред с другото, пазарните 
условия, включително информацията 
за съществуващата инфраструктура, 
регулаторните задължения по 
отношение на организатора на 
проекта, търговските и 
маркетинговите стратегии.

Or. en

Изменение 167
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки и/или други 
субекти, които отговарят за 
изпълнението на проектите от общ 
интерес или допринасят за тяхното 
прилагане, предприемат необходимите 
правни, административни, технически и 
финансови мерки съгласно съответните 
разпоредби от настоящия регламент.

3. Държавите членки и/или други 
субекти, включително местните и 
регионалните органи, които отговарят 
за изпълнението на проектите от общ 
интерес или допринасят за тяхното 
прилагане, предприемат необходимите 
правни, административни, технически и 
финансови мерки съгласно съответните 
разпоредби от настоящия регламент.
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Изпълнението се основава на 
цялостна оценка на проекта, която 
обхваща, наред с другото, пазарните 
условия, включително информацията 
за съществуващата инфраструктура, 
регулаторните задължения по 
отношение на организатора на 
проекта, търговските и 
маркетинговите стратегии.

Or. en

Изменение 168
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки и/или други 
субекти, които отговарят за 
изпълнението на проектите от общ 
интерес или допринасят за тяхното 
прилагане, предприемат необходимите 
правни, административни, технически и 
финансови мерки съгласно съответните 
разпоредби от настоящия регламент.

3. Държавите членки и/или други 
субекти, включително местните или 
регионалните органи, които отговарят 
за изпълнението на проектите от общ 
интерес или допринасят за тяхното 
прилагане, предприемат необходимите 
правни, административни, технически и 
финансови мерки съгласно съответните 
разпоредби от настоящия регламент.

Or. ro

Изменение 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Проектите, които ще бъдат 
финансирани, следва да бъдат 
избирани изключително внимателно 
и задълбочено, така че да могат да 
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гарантират комуникация на 
европейско равнище, да подкрепят 
достъпа на МСП до цифровата 
икономика и да повишават 
социалното сближаване.

Or. pl

Изменение 170
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съюзът може да улесни изпълнението 
на проектите от общ интерес чрез 
регулаторни мерки и, когато е уместно, 
чрез координация, чрез мерки за 
подпомагане и чрез финансово 
подпомагане за насърчаване на 
разгръщането и възприемането им, 
както и чрез насърчаване на публичните 
и частните инвестиции.

4. Съюзът може да улесни изпълнението 
на проектите от общ интерес чрез 
регулаторни мерки и, когато е уместно, 
чрез координация, чрез мерки за 
подпомагане и чрез финансово 
подпомагане за насърчаване на 
разгръщането и възприемането им, 
както и чрез насърчаване на публичните 
и частните инвестиции, и ако е 
целесъобразно, в съответствие с 
насоките на Общността относно 
прилагането на правилата за 
държавна помощ във връзка с бързото 
разгръщане на широколентови 
мрежи.

Or. en

Изменение 171
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съюзът може да улесни 
изпълнението на проектите от общ 

4. Съюзът следва, доколкото е 
възможно, да улесни изпълнението на 
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интерес чрез регулаторни мерки и, 
когато е уместно, чрез координация, 
чрез мерки за подпомагане и чрез 
финансово подпомагане за насърчаване 
на разгръщането и възприемането им, 
както и чрез насърчаване на публичните 
и частните инвестиции.

проектите от общ интерес чрез 
регулаторни мерки и, когато е уместно, 
чрез координация, чрез мерки за 
подпомагане и чрез финансово 
подпомагане за насърчаване на 
разгръщането и възприемането им, 
както и чрез насърчаване на публичните 
и частните инвестиции.

Or. fr

Изменение 172
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Действията по проекти от общ 
интерес отговарят на условията за 
финансово подпомагане от страна на ЕС 
в рамките на условията и 
инструментите, достъпни съгласно 
регламента относно механизма за 
свързване на Европа [REF]. Финансово 
подпомагане се предоставя в зависимост 
от съответните правила и процедури, 
приети от Съюза, приоритетите за 
финансиране и наличието на ресурси.

5. Действията по проекти от общ 
интерес отговарят на условията за 
финансово подпомагане от страна на ЕС 
в рамките на условията и 
инструментите, достъпни съгласно 
регламента относно механизма за 
свързване на Европа [REF]. Финансово 
подпомагане се предоставя в зависимост 
от съответните правила и процедури, 
приети от Съюза, приоритетите за 
финансиране и наличието на ресурси. За 
да се финансират проектите от общ 
интерес, и по силата на член 311 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, Комисията може 
да предложи създаването на 
собствени ресурси, като например 
задължителна вноска от 
потребителите на 
трансевропейските 
телекомуникационни мрежи.

Or. fr
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Изменение 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Действията по проекти от общ 
интерес отговарят на условията за 
финансово подпомагане от страна на ЕС 
в рамките на условията и 
инструментите, достъпни съгласно 
регламента относно механизма за 
свързване на Европа [REF]. Финансово 
подпомагане се предоставя в зависимост 
от съответните правила и процедури, 
приети от Съюза, приоритетите за 
финансиране и наличието на ресурси.

5. Действията по проекти от общ 
интерес отговарят на условията за 
финансово подпомагане от страна на ЕС 
в рамките на условията и 
инструментите, достъпни съгласно 
регламента относно механизма за 
свързване на Европа [REF]. Финансово 
подпомагане се предоставя в зависимост 
от съответните правила и процедури, 
приети от Съюза, приоритетите за 
финансиране и наличието на ресурси.
Европейската комисия следва да 
изготвя периодични доклади относно 
използването на финансови средства 
от Съюза. 

Or. pl

Изменение 174
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Финансирането се разпределя, 
като се вземат предвид конкретните 
нужди на бенефициентите, по-
специално чрез балансиране на 
разделението между субсидии и 
иновативни финансови инструменти.

Or. fr
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Изменение 175
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията следва да бъде 
упълномощена да приема делегирани 
актове за изменение на описанието на 
проекти от общ интерес, включени в 
приложението, добавяне на нови 
проекти от общ интерес към 
приложението, или заличаване на 
изгубили актуалност проекти от общ 
интерес от приложението в 
съответствие с параграфи 7, 8 и 9 по-
долу, както и с член 8.

6. Комисията следва да бъде 
упълномощена да приема делегирани 
актове за изменение на описанието на 
проекти от общ интерес, включени в 
приложението, добавяне на нови 
проекти от общ интерес към 
приложението, или заличаване на 
изгубили актуалност проекти от общ 
интерес от приложението в 
съответствие с параграфи 7, 8 и 9 по-
долу, както и с член 8. Във всеки случай 
Европейският парламент следва да 
бъде информиран за всяка промяна в 
списъка на проекти от общ интерес.

Or. en

Изменение 176
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията следва да бъде 
упълномощена да приема делегирани 
актове за изменение на описанието на 
проекти от общ интерес, включени в 
приложението, добавяне на нови 
проекти от общ интерес към 
приложението, или заличаване на 
изгубили актуалност проекти от общ
интерес от приложението в 
съответствие с параграфи 7, 8 и 9 по-
долу, както и с член 8.

6. При спазване на втора алинея от 
член 172 от ДФЕС, Комисията следва 
да бъде упълномощена да приема 
делегирани актове за изменение на 
описанието на проекти от общ интерес, 
включени в приложението, добавяне на 
нови проекти от общ интерес към 
приложението, или заличаване на 
изгубили актуалност проекти от общ 
интерес от приложението в 
съответствие с параграфи 7, 8 и 9 по-
долу, както и с член 8.
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Or. en

Изменение 177
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) нови развития в областта на 
технологиите и пазара; или

а) нови развития и иновации в областта 
на технологиите и пазара; или

Or. en

Изменение 178
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) нови развития в областта на 
технологиите и пазара; или

а) нови развития в областта на 
технологиите или пазара; или

Or. fr

Изменение 179
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) развитието и резултатите от 
текущ проект;

Or. fr
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Изменение 180
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) нововъзникващи политически 
приоритети; или

заличава се

Or. en

Изменение 181
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) нововъзникващи политически 
приоритети; или

заличава се

Or. fr

Изменение 182
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Комисията гарантира, че тези 
промени не водят до правна 
несигурност за участниците в 
изпълнението на въпросния проект.

Or. fr
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Изменение 183
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) допринася за постигането на целите, 
посочени в член 2;

а) допринася за постигането на целите, 
посочени в член 2, и отговаря на 
приоритетите, определени в член 3;

Or. en

Изменение 184
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) допринася за постигането на 
целите, посочени в член 2;

(Не се отнася до версията на български 
език)

Or. fr

Изменение 185
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. За приемането на делегиран акт за 
заличаване от приложението на изгубил 
актуалност проект от общ интерес 
Комисията трябва да прецени, че 
проектът не отговаря повече на 
нуждите, установени в параграф 7, или 
на критериите, посочени в параграф 8.

9. За приемането на делегиран акт за 
заличаване от приложението на изгубил 
актуалност проект от общ интерес 
Комисията трябва да прецени, че 
проектът не отговаря повече на 
нуждите, установени в параграф 7, или 
на критериите, посочени в параграф 8, 
като информира Европейския 
парламент.
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Or. en

Изменение 186
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на информацията, 
получена по член 21 на Регламент ХХХ 
за създаване на механизъм за свързване 
на Европа, държавите членки и 
Комисията обменят информация за 
напредъка, постигнат по прилагането на 
настоящите насоки.

1. Въз основа на информацията, 
получена по член 21 на Регламент ХХХ 
за създаване на механизъм за свързване 
на Европа, държавите членки и 
Комисията обменят информация за 
напредъка, постигнат по прилагането на 
настоящите насоки. Изпраща се 
годишен преглед на тази информация 
на Европейския парламент. 

Or. fr

Изменение 187
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на информацията, 
получена по член 21 на Регламент ХХХ 
за създаване на механизъм за свързване 
на Европа, държавите членки и
Комисията обменят информация за 
напредъка, постигнат по прилагането на 
настоящите насоки.

1. Въз основа на информацията, 
получена по член 21 на Регламент ХХХ 
за създаване на механизъм за свързване 
на Европа, държавите членки, 
Комисията и Европейския парламент
обменят информация за напредъка, 
постигнат по прилагането на 
настоящите насоки.

Or. fr
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Изменение 188
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се подпомага от експертна 
група, съставена от по един 
представител на всяка държава членка, 
за следните задачи: наблюдение на 
изпълнението на тези насоки; 
съдействие при планирането чрез 
националните стратегии за 
високоскоростен интернет и 
картографирането на инфраструктурите; 
обмен на информация. Експертната 
група може да разглежда и всякакви 
други въпроси, свързани с развитието на 
трансевропейски телекомуникационни 
мрежи.

2. Комисията се подпомага от експертна 
група, съставена от по един 
представител на всяка държава членка, 
за следните задачи: наблюдение на 
изпълнението на тези насоки; 
съдействие при планирането чрез
националните стратегии за 
високоскоростен интернет и 
картографирането на инфраструктурите; 
обмен на информация. Експертната 
група може да разглежда и всякакви 
други въпроси, свързани с развитието на 
трансевропейски телекомуникационни 
мрежи.

По-конкретно експертните групи 
помагат на Комисията при:
подготвителната работа преди 
изготвянето на годишната и 
многогодишната работна програма и 
нейната преработка, както е 
посочено съответно в член 17, 
параграф 1 и член 17, параграф 2 от 
Регламент (EС) № xxxx/2012 
[Регламент за CEF] за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа, 
определянето на мерките, които 
следва да бъдат предприети за 
оценяване на изпълнението на 
работната програма на 
подготвителна дейност на финансово 
и техническо ниво преди изготвянето 
на делегираните актове, посочени в 
член 5, параграф 6.
Комисията информира експертната 
група, на всяко свое заседание, за 
напредъка в изпълнението на 
работната програма.
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Or. en

Изменение 189
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се подпомага от
експертна група, съставена от по един 
представител на всяка държава членка, 
за следните задачи: наблюдение на 
изпълнението на тези насоки; 
съдействие при планирането чрез 
националните стратегии за 
високоскоростен интернет и 
картографирането на инфраструктурите; 
обмен на информация. Експертната 
група може да разглежда и всякакви 
други въпроси, свързани с развитието на 
трансевропейски телекомуникационни 
мрежи.

2. Комисията се подпомага от
Комитета за регулиране на 
съобщенията (Cocom), и е съставена от 
по един представител на всяка държава 
членка, за следните задачи: наблюдение 
на изпълнението на тези насоки; 
съдействие при планирането чрез 
националните стратегии за 
високоскоростен интернет и 
картографирането на инфраструктурите; 
обмен на информация. Комитетът за 
регулиране на съобщенията може да 
разглежда и всякакви други въпроси, 
свързани с развитието на 
трансевропейски телекомуникационни 
мрежи.

Or. en

Изменение 190
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се подпомага от експертна 
група, съставена от по един 
представител на всяка държава 
членка, за следните задачи: наблюдение 
на изпълнението на тези насоки; 
съдействие при планирането чрез 
националните стратегии за 

2. Комисията се подпомага от експертна 
група, както е определено в член 7,
буква а), за следните задачи: 
наблюдение на изпълнението на тези 
насоки; съдействие при планирането 
чрез националните стратегии за 
високоскоростен интернет и 
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високоскоростен интернет и 
картографирането на инфраструктурите; 
обмен на информация. Експертната 
група може да разглежда и всякакви 
други въпроси, свързани с развитието на 
трансевропейски телекомуникационни 
мрежи.

картографирането на инфраструктурите; 
обмен на информация. Експертната 
група може да разглежда и всякакви 
други въпроси, свързани с развитието на 
трансевропейски телекомуникационни 
мрежи.

Or. fr

Изменение 191
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във връзка с междинната и с 
окончателната оценка на Регламент 
ХХХ за създаване на механизъм за 
свързване на Европа и след консултации 
с експертната група Комисията 
публикува доклад за напредъка в 
изпълнението на тези насоки. Този 
доклад се представя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите.

3. Във връзка с междинната и с 
окончателната оценка на Регламент 
ХХХ за създаване на механизъм за 
свързване на Европа и след консултации 
с Комитета за регулиране на 
съобщенията Комисията публикува 
доклад за напредъка в изпълнението на 
тези насоки. Този доклад се представя 
на Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите.

Or. en

Изменение 192
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Този доклад следва да съдържа 
оценка по следните въпроси:
а) постигнатия напредък при 
разработването, изграждането и 
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пускането в експлоатация на проекти 
от общ интерес, и където е 
целесъобразно, закъсненията в 
изпълнението на проектите, както и 
други срещнати затруднения;
б) финансовите средства, ангажирани 
и вложени от ЕС по проекти от общ 
интерес в съответствие с 
разработките на Регламент (ЕС) № 
xxxx//2012 г. на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване 
на Механизъм за свързване на Европа, 
в съпоставка с общата стойност на 
финансираните проекти от общ 
интерес;

Or. en

Изменение 193
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В тези доклади Комисията оценява 
също дали обхватът на проектите от 
общ интерес продължава да отразява
политическите приоритети, 
технологичното развитие или 
състоянието на съответните пазари. За 
големи проекти, тези доклади включват 
анализ на въздействието върху околната 
среда, като се вземат предвид нуждите 
във връзка с адаптацията към 
изменението на климата и 
ограничаването на последствията от 
него, както и устойчивостта на 
бедствия. Такъв преглед може да бъде 
проведен и по всяко друго време, когато 
бъде счетено за уместно.

4. В тези доклади Комисията оценява 
също дали обхватът на проектите от 
общ интерес продължава да отразява 
приоритети на Съюза, технологичното 
развитие или състоянието на 
съответните пазари. За големи проекти 
тези доклади включват анализ на 
въздействието върху околната среда, 
като се вземат предвид нуждите във 
връзка с адаптацията към изменението 
на климата и ограничаването на 
последствията от него, както и 
устойчивостта на бедствия. Такъв 
преглед може да бъде проведен и по 
всяко друго време, когато бъде счетено 
за уместно.

Or. en
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Изменение 194
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията следва да създаде 
информационна платформа за 
прозрачност на инфраструктурата, 
която да е лесно достъпна за 
широката общественост. В тази 
платформа следва да се съдържа 
следната информация:
а) обща редовно актуализирана 
информация, включително 
информация за необходимите 
географски данни, за всеки проект от 
общ интерес;
б) планът за изпълнение на всеки 
проект от общ интерес;

Or. en

Изменение 195
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Експертна група

1. Съгласно настоящия регламент се 
създава експертна група, която да 
подпомага Комисията и 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) при оценяването на проекти.
2. Експертната група се състои от 
членове на Комитета за регулиране на 
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съобщенията и от независими 
експерти, предложени от Комисията 
в съответствие с процедурата, 
определена в член 8 от настоящия 
регламент.
3. Експертната група участва в 
структурирано сътрудничество със 
субектите, участващи в 
планирането, разработването и 
управлението на далекосъобщителни 
мрежи и услуги от рода на, и наред с 
другото, местни и регионални органи, 
национални регулаторни органи и от 
Органа на европейските регулатори в 
областта на електронните 
съобщения (ОЕРЕС).
4. Комисията и ЕИБ обръщат 
специално внимание на становищата 
на експертната група и публично 
аргументират всички случаи, в които 
тези становища не са взети под 
внимание.

Or. fr

Изменение 196
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегираните правомощия по член 5, 
параграф 6 се предоставят на Комисията 
за неопределен период от време, 
считано от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

(2) Делегираните правомощия по член 5, 
параграф 6 се предоставят на Комисията 
за срок от пет години, считано от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава автоматически за 
срокове с еднаква продължителност, 
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освен ако Европейският парламент 
или Съветът не възразят срещу 
подобно продължаване не по-късно от 
три месеца преди изтичането на 
всеки срок.

Or. ro

Изменение 197
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5, 
параграф 6, влиза в сила само ако няма 
изразено възражение от страна на 
Европейския парламент или на Съвета в 
срок от 2 месеца от уведомяването на 
Европейския парламент и на Съвета за 
този акт или ако преди изтичането на 
този срок Европейският парламент и 
Съветът уведомят Комисията, че нямат 
възражения. Този срок се удължава с 2 
месеца по инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5, 
параграф 6, влиза в сила само ако няма 
изразено възражение от страна на 
Европейския парламент или на Съвета в 
срок от 4 месеца от уведомяването на 
Европейския парламент и на Съвета за 
този акт или ако преди изтичането на 
този срок Европейският парламент и 
Съветът уведомят Комисията, че нямат 
възражения. Този срок се удължава с 2 
месеца по инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 198
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектите от общ интерес трябва да 
целят отстраняването на пречките, 
които възпрепятстват завършването на 
единния пазар, т.е. да осигуряват 
свързване към мрежата и достъп, 

Проектите от общ интерес трябва да 
целят отстраняването на пречките, 
които възпрепятстват завършването на 
единния пазар, т.е. да осигуряват 
свързване към мрежата и достъп, 



PE494.476v01-00 100/155 AM\909449BG.doc

BG

включително и в чужбина, до 
инфраструктурите за цифрови услуги.

включително и в чужбина, до 
инфраструктурите за цифрови услуги.
Те трябва също така да целят 
гарантиране на принципа за равни 
възможности за гражданите за 
достъп до инфраструктури за 
цифрови услуги на разумна цена, 
независимо къде в ЕС се намират те.

Or. fr

Изменение 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектите от общ интерес трябва да 
целят отстраняването на пречките, 
които възпрепятстват завършването на 
единния пазар, т.е. да осигуряват 
свързване към мрежата и достъп, 
включително и в чужбина, до 
инфраструктурите за цифрови услуги.

Проектите от общ интерес трябва да 
целят отстраняването на пречките, 
които възпрепятстват завършването на 
единния пазар, т.е. да осигуряват 
свързване към мрежата и достъп, 
включително и в чужбина, до 
инфраструктурите за цифрови услуги, 
като по този начин стимулират 
търсенето.

Or. en

Изменение 200
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разгръщането и укрепването на 
трансевропейските 
телекомуникационни мрежи
(широколентови мрежи и 
инфраструктури за цифрови услуги) ще 

Разгръщането и укрепването на 
трансевропейските 
телекомуникационни мрежи
(широколентови мрежи и 
инфраструктури за цифрови услуги) ще 
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допринесе за стимулиране на 
икономическия растеж, създаване на 
работни места и постигане на 
динамичен единен цифров пазар. По-
специално, тяхното разгръщане ще 
предостави бърз достъп до интернет, ще 
допринесе за обусловени от 
информационните технологии 
подобрения в ежедневието на 
гражданите, включително на децата и на 
младите хора, предприятията и 
правителствата, ще увеличи
оперативната съвместимост и ще улесни 
съгласуването с общоприети стандарти 
или доближаването до тях.

допринесе за стимулиране на 
икономическия растеж, създаване на 
работни места и постигане на 
динамичен единен цифров пазар. По-
специално, тяхното разгръщане ще 
предостави бърз достъп до интернет, ще 
допринесе за обусловени от 
информационните технологии 
подобрения в ежедневието на 
гражданите, включително на децата и на 
младите хора, възрастните хора и 
хората с увреждания, предприятията и 
правителствата, включително 
образователните институции за 
всички образователни степени, ще 
увеличи оперативната съвместимост и 
ще улесни съгласуването с общоприети 
стандарти или доближаването до тях.

Or. en

Изменение 201
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разгръщането и укрепването на 
трансевропейските 
телекомуникационни мрежи
(широколентови мрежи и 
инфраструктури за цифрови услуги) ще 
допринесе за стимулиране на 
икономическия растеж, създаване на 
работни места и постигане на 
динамичен единен цифров пазар. По-
специално, тяхното разгръщане ще 
предостави бърз достъп до интернет, ще 
допринесе за обусловени от 
информационните технологии 
подобрения в ежедневието на 
гражданите, включително на децата и на 
младите хора, предприятията и 
правителствата, ще увеличи 

Разгръщането и укрепването на 
трансевропейските 
телекомуникационни мрежи
(широколентови мрежи и 
инфраструктури за цифрови услуги) ще 
допринесе за стимулиране на 
икономическия растеж, създаване на 
работни места, насърчаване на нови 
инвестиции и постигане на динамичен 
единен цифров пазар. По-специално, 
тяхното разгръщане ще предостави бърз 
достъп до интернет, ще допринесе за 
обусловени от информационните 
технологии подобрения в ежедневието 
на гражданите, включително на децата и 
на младите хора, предприятията и 
правителствата, ще увеличи 
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оперативната съвместимост и ще улесни 
съгласуването с общоприети стандарти 
или доближаването до тях.

оперативната съвместимост и ще улесни 
съгласуването с общоприети стандарти 
или доближаването до тях.

Or. en

Изменение 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разгръщането и укрепването на 
трансевропейските 
телекомуникационни мрежи
(широколентови мрежи и 
инфраструктури за цифрови услуги) ще 
допринесе за стимулиране на 
икономическия растеж, създаване на 
работни места и постигане на 
динамичен единен цифров пазар. По-
специално, тяхното разгръщане ще 
предостави бърз достъп до интернет, ще 
допринесе за обусловени от 
информационните технологии 
подобрения в ежедневието на 
гражданите, включително на децата и на 
младите хора, предприятията и 
правителствата, ще увеличи 
оперативната съвместимост и ще улесни 
съгласуването с общоприети стандарти 
или доближаването до тях.

Разгръщането и укрепването на 
трансевропейските 
телекомуникационни мрежи
(широколентови мрежи и 
инфраструктури за цифрови услуги) ще 
допринесе за стимулиране на 
икономическия растеж, създаване на 
работни места и постигане на 
динамичен единен цифров пазар. По-
специално, тяхното разгръщане ще 
предостави бърз достъп до интернет, ще 
допринесе за обусловени от 
информационните технологии 
подобрения в ежедневието на 
гражданите, включително на децата и на 
младите хора, предприятията, 
университетите и правителствата, ще 
увеличи оперативната съвместимост и 
ще улесни съгласуването с общоприети 
стандарти или доближаването до тях.

Or. en

Изменение 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 1 – буква а) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Новаторско управление, 
картографиране и услуги. Мерките за 
техническа помощ, когато са 
необходими за разгръщането и 
управлението, включват също 
планиране на проекта и инвестициите и 
проучвания на осъществимостта, в 
допълнение към инвестиционните 
мерки и финансовите инструменти. 
Картографирането на паневропейска 
инфраструктура за широколентов 
достъп ще доведе до текущото 
провеждане на подробни физически 
прегледи и документиране на 
съответните обекти, анализ на права за 
пренос, оценки на потенциала за 
подобряване на съществуващи 
съоръжения и др. То следва да е в 
съответствие с принципите на 
Директива 2007/2/ЕО (директивата 
INSPIRE) и сродни инициативи в 
областта на стандартизацията. Мерките 
за техническа помощ могат също да 
подкрепят разпространението на 
успешни модели за инвестиции и 
разгръщане.

а) Новаторско управление, 
картографиране и услуги. Мерките за 
техническа помощ, когато са 
необходими за разгръщането и 
управлението, включват също 
планиране на проекта и инвестициите и 
проучвания на осъществимостта, в 
допълнение към инвестиционните 
мерки и финансовите инструменти. 
Картографирането на паневропейска 
инфраструктура за широколентов 
достъп ще доведе до текущото 
провеждане на подробни физически 
прегледи и документиране на 
съответните обекти, анализ на права за 
пренос, оценки на потенциала за 
подобряване на съществуващи 
съоръжения и др. Процедурата може 
да е основана на член 12, параграф 4 
от Директива 2002/21/ЕО (общата 
регулаторна рамка за електронни 
далекосъобщителни мрежи и услуги) 
и следва да е в съответствие с 
принципите на Директива 2007/2/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 март 2007 г. за създаване на 
инфраструктура за пространствена 
информация в Европейската общност 
(директивата INSPIRE) и сродни 
инициативи в областта на 
стандартизацията. Мерките за 
техническа помощ могат също да 
подкрепят разпространението на 
успешни модели за инвестиции и 
разгръщане.

Or. fr

Изменение 204
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 1 – буква а) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Новаторско управление, 
картографиране и услуги. Мерките за 
техническа помощ, когато са 
необходими за разгръщането и 
управлението, включват също 
планиране на проекта и инвестициите и 
проучвания на осъществимостта, в 
допълнение към инвестиционните 
мерки и финансовите инструменти. 
Картографирането на паневропейска 
инфраструктура за широколентов 
достъп ще доведе до текущото 
провеждане на подробни физически 
прегледи и документиране на 
съответните обекти, анализ на права за 
пренос, оценки на потенциала за 
подобряване на съществуващи 
съоръжения и др. То следва да е в 
съответствие с принципите на 
Директива 2007/2/ЕО (директивата 
INSPIRE) и сродни инициативи в 
областта на стандартизацията. Мерките 
за техническа помощ могат също да 
подкрепят разпространението на 
успешни модели за инвестиции и 
разгръщане.

а) Новаторско управление, 
картографиране и услуги. Мерките за 
техническа помощ, когато са 
необходими за разгръщането и 
управлението, включват също 
планиране на проекта и инвестициите и 
проучвания на осъществимостта, в 
допълнение към инвестиционните 
мерки и финансовите инструменти. 
Картографирането на паневропейска 
инфраструктура за широколентов 
достъп заедно с картографирането на 
съществуващи и планирани 
инфраструктури, включително 
транспорт и енергетика, ще доведе до 
текущото провеждане на подробни 
физически прегледи и документиране на 
съответните обекти, анализ на права за 
пренос, оценки на потенциала за 
подобряване на съществуващи 
съоръжения и др. То следва да е в 
съответствие с принципите на 
Директива 2007/2/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 март 
2007 г. за създаване на инфраструктура 
за пространствена информация в 
Европейската общност (директивата 
INSPIRE) и сродни инициативи в 
областта на стандартизацията. Мерките 
за техническа помощ могат също да 
подкрепят разпространението на 
успешни модели за инвестиции и 
разгръщане.

Or. en

Изменение 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – буква а) – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези действия могат да включват 
защита от климатичните влияния, за да 
бъдат оценени свързаните с климата 
рискове и да се гарантира устойчивостта 
на инфраструктурата на бедствия 
съгласно съответните изисквания, 
определени в законодателството на ЕС 
или в националното законодателство.

Тези действия следва да да включват 
защита от климатичните влияния, за да 
бъдат оценени свързаните с климата 
рискове и да се гарантира устойчивостта 
на инфраструктурата на бедствия 
съгласно съответните изисквания, 
определени в законодателството на ЕС 
или в националното законодателство.

Or. en

Изменение 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 1 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Действия за подпомагане и други 
мерки за техническо подпомагане. Тези 
действия са необходими за подготовката 
или подпомагането на изпълнението на 
проекти от общ интерес или за 
ускореното внедряване на резултатите 
от тях. Действията за подпомагане в 
областта на цифровите услуги 
стимулират и насърчават внедряването 
на нови инфраструктури за цифрови 
услуги, които могат да се окажат 
необходими или полезни вследствие на 
технологичното развитие, промените в 
съответните пазари или нови 
политически приоритети.

б) Действия за подпомагане и други 
мерки за техническо подпомагане. Тези 
действия са необходими за подготовката 
или подпомагането на изпълнението на 
проекти от общ интерес или за 
ускореното внедряване на резултатите 
от тях. Те могат да включват 
техническа и финансова помощ при 
подготовката на проекти от общ 
интерес с оглед на получаване на 
финансиране съгласно Регламент (ЕС) 
№ xxxx/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване 
на Механизъм за свързване на Европа.
Действията за подпомагане в областта 
на цифровите услуги стимулират и 
насърчават внедряването на нови 
инфраструктури за цифрови услуги, 
които могат да се окажат необходими 
или полезни вследствие на 
технологичното развитие, промените в 
съответните пазари или нови 
политически приоритети.

Or. en
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Обосновка

Това изменение има за цел да гарантира, че Комисията отделя достатъчно ресурси на 
административната помощ и подкрепа чрез финансова подготовка за държавите 
членки с цел подпомагане на внедряването на този нов механизъм.

Изменение 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестициите в инфраструктурата на 
широколентовите мрежи досега са 
правени основно от частни инвеститори 
и се очаква в това отношение да няма 
промени. Постигането на целите по
Програмата в областта на цифровите 
технологии ще изисква обаче 
инвестиции в области, чиято 
възвръщаемост не е ясна или трябва 
да бъде повишена за периода на 
валидност на целите. Следните видове 
райони могат да бъдат определени на 
основата на вероятните инвестиции.

Инвестициите в инфраструктурата на 
широколентовите мрежи досега са 
правени основно от частни инвеститори 
и се очаква в това отношение да няма 
промени. Финансовата помощ на
Съюза е насочена към области, 
където търговските инициативи не 
биха могли по друг начин да задоволят 
текущото или очакваното търсене, 
за да помогне за постигане на целите
на Програмата в областта на цифровите 
технологии. Следните видове райони 
могат да бъдат определени на основата 
на вероятните инвестиции.

Or. en

Изменение 208
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестициите в инфраструктурата на 
широколентовите мрежи досега са 
правени основно от частни инвеститори 
и се очаква в това отношение да няма 
промени. Постигането на целите по 

Инвестициите в инфраструктурата на
широколентовите мрежи досега са 
правени основно от частни инвеститори 
и се очаква в това отношение да няма 
промени. Постигането на целите по 
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Програмата в областта на цифровите 
технологии ще изисква обаче 
инвестиции в области, чиято 
възвръщаемост не е ясна или трябва да 
бъде повишена за периода на валидност 
на целите. Следните видове райони 
могат да бъдат определени на основата 
на вероятните инвестиции.

Програмата в областта на цифровите 
технологии ще изисква обаче 
инвестиции в области, чиято 
възвръщаемост не е ясна или трябва да 
бъде повишена за периода на валидност 
на целите. Следните видове райони 
могат да бъдат определени на основата 
на вероятните инвестиции, като се има 
предвид, че подкрепата за 
планираното разгръщане трябва в 
крайна сметка да бъде определена от
съответното географско 
местоположение.

Or. fr

Изменение 209
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестициите в инфраструктурата на 
широколентовите мрежи досега са 
правени основно от частни инвеститори 
и се очаква в това отношение да няма 
промени. Постигането на целите по 
Програмата в областта на цифровите 
технологии ще изисква обаче 
инвестиции в области, чиято 
възвръщаемост не е ясна или трябва да 
бъде повишена за периода на валидност 
на целите. Следните видове райони 
могат да бъдат определени на основата 
на вероятните инвестиции.

Инвестициите в инфраструктурата на 
широколентовите мрежи досега са 
правени основно от частни инвеститори 
и се очаква в това отношение да няма 
промени. Постигането на целите по 
Програмата в областта на цифровите 
технологии ще изисква обаче 
инвестиции в области, чиято 
възвръщаемост не е ясна, тя трябва да
бъде повишена за периода на валидност 
на целите или съществува пазарна 
неефективност. Следните видове 
райони могат да бъдат определени на 
основата на вероятните инвестиции.

Or. en

Изменение 210
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестициите в инфраструктурата на 
широколентовите мрежи досега са 
правени основно от частни инвеститори 
и се очаква в това отношение да няма 
промени. Постигането на целите по 
Програмата в областта на цифровите 
технологии ще изисква обаче 
инвестиции в области, чиято 
възвръщаемост не е ясна или трябва да 
бъде повишена за периода на валидност 
на целите. Следните видове райони 
могат да бъдат определени на основата 
на вероятните инвестиции.

Инвестициите в инфраструктурата на 
широколентовите мрежи досега, след 
либерализирането на 
телекомуникационния пазар, са 
правени основно от частни инвеститори 
и се очаква в това отношение да няма 
промени. Постигането на целите по 
Програмата в областта на цифровите 
технологии ще изисква обаче 
инвестиции в области, чиято 
възвръщаемост не е ясна или трябва да 
бъде повишена за периода на валидност 
на целите. Следните видове райони 
могат да бъдат определени на основата 
на вероятните инвестиции.

Or. fr

Изменение 211
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестициите в инфраструктурата на 
широколентовите мрежи досега са 
правени основно от частни инвеститори 
и се очаква в това отношение да няма 
промени. Постигането на целите по 
Програмата в областта на цифровите 
технологии ще изисква обаче 
инвестиции в области, чиято 
възвръщаемост не е ясна или трябва да 
бъде повишена за периода на валидност 
на целите. Следните видове райони 
могат да бъдат определени на основата 
на вероятните инвестиции.

Инвестициите в инфраструктурата на 
широколентовите мрежи досега са 
правени основно от частни инвеститори 
и се очаква в това отношение да няма 
промени. Постигането на целите по 
Програмата в областта на цифровите 
технологии може да изисква обаче 
инвестиции в области, чиято 
възвръщаемост не е ясна или трябва да 
бъде повишена за периода на валидност 
на целите. Следните видове райони 
могат да бъдат определени на основата 
на вероятните инвестиции.

Or. en
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Изменение 212
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селските райони и районите с ниска 
гъстота на населението обикновено се 
обслужват от връзки с ниска скорост, а в 
някои случаи дори изобщо не са 
свързани. Тук е малко вероятно 
инвестициите да бъдат рентабилни и 
европейските цели да бъдат постигнати 
до 2020 г. Инвестирането в тези райони 
се нуждае от по-сериозно финансово 
подпомагане посредством безвъзмездни 
средства, евентуално в комбинация с 
финансови инструменти. Тук влизат и 
отдалечените и рядко населените 
райони, където инвестиционните 
разходи са много високи или доходите 
са ниски. Подпомагането чрез
механизма за свързване на Европа в 
тези райони вероятно ще бъде в 
допълнение към достъпните 
кохезионни фондове или помощите за 
развитие на селските райони и други 
преки публични помощи.

Селските райони и районите с ниска 
гъстота на населението обикновено се 
обслужват от връзки с ниска скорост, а в 
някои случаи дори изобщо не са 
свързани. Тук влизат и отдалечените 
и рядко населените райони, където 
инвестиционните разходи са много 
високи или доходите са ниски. Тук е 
малко вероятно инвестициите да бъдат 
рентабилни и европейските цели да 
бъдат постигнати до 2020 г. 
Инвестирането в тези райони се нуждае 
от по-сериозно финансово подпомагане 
посредством безвъзмездни средства от 
кохезионни фондове или развитие на 
селските райони в комбинация с 
финансови инструменти по линия на
механизма за свързване на Европа.

Or. en

Изменение 213
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селските райони и районите с ниска 
гъстота на населението обикновено се 
обслужват от връзки с ниска скорост, а в 

Селските райони, районите с ниска 
гъстота на населението и районите, 
които изпитват сериозни и 
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някои случаи дори изобщо не са 
свързани. Тук е малко вероятно 
инвестициите да бъдат рентабилни и 
европейските цели да бъдат постигнати 
до 2020 г. Инвестирането в тези райони 
се нуждае от по-сериозно финансово 
подпомагане посредством безвъзмездни 
средства, евентуално в комбинация с 
финансови инструменти. Тук влизат и 
отдалечените и рядко населените 
райони, където инвестиционните 
разходи са много високи или доходите 
са ниски. Подпомагането чрез 
механизма за свързване на Европа в тези 
райони вероятно ще бъде в допълнение 
към достъпните кохезионни фондове 
или помощите за развитие на селските 
райони и други преки публични 
помощи.

постоянни природни или демографски 
затруднения, като например най-
северните райони с много ниска 
гъстота на населението и 
островните, трансграничните и 
планинските райони, обикновено се
обслужват от връзки с ниска скорост, а в 
някои случаи дори изобщо не са 
свързани. Тук е малко вероятно 
инвестициите да бъдат рентабилни и 
европейските цели да бъдат постигнати 
до 2020 г. Инвестирането в тези райони 
се нуждае от по-сериозно финансово 
подпомагане посредством безвъзмездни 
средства, евентуално в комбинация с 
финансови инструменти. Тук влизат и 
отдалечените и рядко населените 
райони, където инвестиционните 
разходи са много високи или доходите 
са ниски. Подпомагането чрез 
механизма за свързване на Европа в тези 
райони вероятно ще бъде в допълнение 
към достъпните кохезионни фондове 
или помощите за развитие на селските 
райони и други преки публични 
помощи.

Or. fr

Изменение 214
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селските райони и районите с ниска 
гъстота на населението обикновено се 
обслужват от връзки с ниска скорост, а в 
някои случаи дори изобщо не са 
свързани. Тук е малко вероятно 
инвестициите да бъдат рентабилни и 
европейските цели да бъдат постигнати 
до 2020 г. Инвестирането в тези райони 
се нуждае от по-сериозно финансово 

Селските райони и районите с ниска
или средна гъстота на населението 
обикновено се обслужват от връзки с 
ниска скорост, а в някои случаи дори 
изобщо не са свързани. Тук е малко 
вероятно инвестициите да бъдат 
рентабилни и европейските цели да 
бъдат постигнати до 2020 г. 
Инвестирането в тези райони се нуждае 
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подпомагане посредством безвъзмездни 
средства, евентуално в комбинация с 
финансови инструменти. Тук влизат и 
отдалечените и рядко населените 
райони, където инвестиционните 
разходи са много високи или доходите 
са ниски. Подпомагането чрез 
механизма за свързване на Европа в тези 
райони вероятно ще бъде в допълнение 
към достъпните кохезионни фондове 
или помощите за развитие на селските 
райони и други преки публични 
помощи.

от по-сериозно финансово подпомагане 
посредством безвъзмездни средства, 
евентуално в комбинация с финансови 
инструменти. Тук влизат и селските,
отдалечените и рядко населените 
райони, където инвестиционните 
разходи са много високи или доходите 
са ниски. Подпомагането чрез 
механизма за свързване на Европа в тези 
райони вероятно ще бъде в допълнение 
към достъпните кохезионни фондове 
или помощите за развитие на селските 
райони и други преки публични 
помощи.

Or. ro

Изменение 215
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селските райони и районите с ниска 
гъстота на населението обикновено се 
обслужват от връзки с ниска скорост, а в 
някои случаи дори изобщо не са 
свързани. Тук е малко вероятно 
инвестициите да бъдат рентабилни и 
европейските цели да бъдат постигнати 
до 2020 г. Инвестирането в тези райони 
се нуждае от по-сериозно финансово 
подпомагане посредством безвъзмездни 
средства, евентуално в комбинация с 
финансови инструменти. Тук влизат и 
отдалечените и рядко населените 
райони, където инвестиционните 
разходи са много високи или доходите 
са ниски. Подпомагането чрез 
механизма за свързване на Европа в тези 
райони вероятно ще бъде в допълнение 
към достъпните кохезионни фондове 
или помощите за развитие на селските 
райони и други преки публични 

Селските райони и районите с ниска 
гъстота на населението, по-специално 
островите и планинските области,
обикновено се обслужват от връзки с 
ниска скорост, а в някои случаи дори 
изобщо не са свързани. Тук е малко 
вероятно инвестициите да бъдат 
рентабилни и европейските цели да 
бъдат постигнати до 2020 г. 
Инвестирането в тези райони се нуждае 
от по-сериозно финансово подпомагане 
посредством безвъзмездни средства, 
евентуално в комбинация с финансови 
инструменти. Тук влизат и отдалечените 
и рядко населените райони, където 
инвестиционните разходи са много 
високи или доходите са ниски. 
Подпомагането чрез механизма за 
свързване на Европа в тези райони 
вероятно ще бъде в допълнение към 
достъпните кохезионни фондове или 
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помощи. помощите за развитие на селските 
райони и други преки публични 
помощи.

Or. en

Изменение 216
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Районите с висока гъстота на 
населението/градските райони (с 
изключение на някои райони с ниски 
доходи) обикновено са добре снабдени с 
връзки със средна до висока скорост, 
често предлагани в рамките на 
конкурентни оферти от кабелни и 
телекомуникационни оператори. Обаче 
поради това относително 
задоволително състояние пазарните 
стимули за инвестиране в 
свръхвисокоскоростни мрежи, напр. с 
оптични кабели до дома, са 
ограничени. Поради това може да 
бъде предвидено финансово 
подпомагане и за инвестиции в
градските райони с висока гъстота на 
населението, които не привличат 
достатъчно инвестиции въпреки 
потенциалните ползи от тях за 
обществото, при условие че то е в 
пълно съответствие с членове 101, 
102 и 106 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, както и, ако е уместно, с 
насоките на Общността относно 
прилагането на правилата за 
държавна помощ във връзка с бързото 
разгръщане на широколентови 
мрежи.

Районите с висока гъстота на 
населението/градските райони (с 
изключение на някои райони с ниски 
доходи) обикновено са добре снабдени с 
връзки със средна до висока скорост, 
често предлагани в рамките на 
конкурентни оферти от кабелни и 
телекомуникационни оператори.

Or. fr
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Изменение 217
András Gyürk

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Районите с висока гъстота на 
населението/градските райони (с 
изключение на някои райони с ниски 
доходи) обикновено са добре снабдени с 
връзки със средна до висока скорост, 
често предлагани в рамките на 
конкурентни оферти от кабелни и 
телекомуникационни оператори. Обаче 
поради това относително 
задоволително състояние пазарните 
стимули за инвестиране в 
свръхвисокоскоростни мрежи, напр. с 
оптични кабели до дома, са 
ограничени. Поради това може да 
бъде предвидено финансово 
подпомагане и за инвестиции в 
градските райони с висока гъстота на 
населението, които не привличат 
достатъчно инвестиции въпреки 
потенциалните ползи от тях за 
обществото, при условие че то е в 
пълно съответствие с членове 101, 
102 и 106 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, както и, ако е уместно, с 
насоките на Общността относно 
прилагането на правилата за 
държавна помощ във връзка с бързото 
разгръщане на широколентови 
мрежи.

Районите с висока гъстота на 
населението/градските райони (с 
изключение на някои райони с ниски 
доходи) обикновено са добре снабдени с 
връзки със средна до висока скорост, 
често предлагани в рамките на 
конкурентни оферти от кабелни и 
телекомуникационни оператори.

Or. en

Изменение 218
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Районите с висока гъстота на 
населението/градските райони (с 
изключение на някои райони с ниски 
доходи) обикновено са добре снабдени с 
връзки със средна до висока скорост, 
често предлагани в рамките на 
конкурентни оферти от кабелни и 
телекомуникационни оператори. Обаче 
поради това относително задоволително 
състояние пазарните стимули за 
инвестиране в свръхвисокоскоростни 
мрежи, напр. с оптични кабели до дома, 
са ограничени. Поради това може да 
бъде предвидено финансово 
подпомагане и за инвестиции в 
градските райони с висока гъстота на 
населението, които не привличат 
достатъчно инвестиции въпреки 
потенциалните ползи от тях за 
обществото, при условие че то е в пълно 
съответствие с членове 101, 102 и 106 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и, ако е 
уместно, с насоките на Общността 
относно прилагането на правилата за 
държавна помощ във връзка с бързото 
разгръщане на широколентови мрежи.

Районите с висока гъстота на 
населението/градските райони (с 
изключение на някои райони с ниски 
доходи) обикновено са добре снабдени с 
връзки със средна до висока скорост, 
често предлагани в рамките на 
конкурентни оферти от кабелни и 
телекомуникационни оператори. Обаче 
поради това относително задоволително 
състояние пазарните стимули за 
инвестиране в свръхвисокоскоростни 
мрежи, напр. с оптични кабели до дома, 
са ограничени. В няколко случая в 
големите градове са експлоатирани 
фибро-оптични мрежи, които са 
публична собственост, но те са 
изключително непълноценно 
използвани и недостъпни за частния 
бизнес. Поради това може да бъде 
предвидено финансово подпомагане и за 
инвестиции в градските райони с висока 
гъстота на населението, които не 
привличат достатъчно инвестиции 
въпреки потенциалните ползи от тях за 
обществото, при условие че то е в пълно 
съответствие с членове 101, 102 и 106 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и, ако е 
уместно, с насоките на Общността 
относно прилагането на правилата за 
държавна помощ във връзка с бързото 
разгръщане на широколентови мрежи.

Or. en

Изменение 219
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Районите с висока гъстота на 
населението/градските райони (с 
изключение на някои райони с ниски 
доходи) обикновено са добре снабдени с 
връзки със средна до висока скорост, 
често предлагани в рамките на 
конкурентни оферти от кабелни и 
телекомуникационни оператори. Обаче 
поради това относително задоволително 
състояние пазарните стимули за 
инвестиране в свръхвисокоскоростни 
мрежи, напр. с оптични кабели до дома, 
са ограничени. Поради това може да 
бъде предвидено финансово 
подпомагане и за инвестиции в 
градските райони с висока гъстота на 
населението, които не привличат 
достатъчно инвестиции въпреки 
потенциалните ползи от тях за 
обществото, при условие че то е в пълно 
съответствие с членове 101, 102 и 106 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и, ако е 
уместно, с насоките на Общността 
относно прилагането на правилата за 
държавна помощ във връзка с бързото 
разгръщане на широколентови мрежи.

Районите с висока гъстота на 
населението/градските райони (с 
изключение на някои райони с ниски 
доходи) обикновено са добре снабдени с 
връзки със средна до висока скорост, 
често предлагани в рамките на 
конкурентни оферти от кабелни и 
телекомуникационни оператори. Обаче 
поради това относително задоволително 
състояние пазарните стимули за 
инвестиране в свръхвисокоскоростни 
мрежи, напр. с оптични кабели до дома, 
са ограничени. Поради това може да 
бъде предвидено финансово 
подпомагане и за инвестиции в 
градските райони с висока гъстота на 
населението, които не привличат 
достатъчно инвестиции въпреки 
потенциалните ползи от тях за 
обществото, при условие че то е в пълно 
съответствие с членове 101, 102 и 106 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, че то не води до 
изкривявания на пазара и струпване 
на частни инвестиции, както и, ако е 
уместно, с насоките на Общността 
относно прилагането на правилата за 
държавна помощ във връзка с бързото 
разгръщане на широколентови мрежи.

Or. en

Изменение 220
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Районите с висока гъстота на 
населението/градските райони (с 
изключение на някои райони с ниски 

Районите с висока гъстота на 
населението/градските райони (с 
изключение на някои райони с ниски 
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доходи) обикновено са добре снабдени с 
връзки със средна до висока скорост, 
често предлагани в рамките на 
конкурентни оферти от кабелни и 
телекомуникационни оператори. Обаче 
поради това относително задоволително 
състояние пазарните стимули за 
инвестиране в свръхвисокоскоростни 
мрежи, напр. с оптични кабели до дома, 
са ограничени. Поради това може да 
бъде предвидено финансово 
подпомагане и за инвестиции в 
градските райони с висока гъстота на 
населението, които не привличат 
достатъчно инвестиции въпреки 
потенциалните ползи от тях за 
обществото, при условие че то е в пълно 
съответствие с членове 101, 102 и 106 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и, ако е 
уместно, с насоките на Общността 
относно прилагането на правилата за 
държавна помощ във връзка с бързото 
разгръщане на широколентови мрежи.

доходи) обикновено са добре снабдени с 
връзки със средна до висока скорост, 
често предлагани в рамките на 
конкурентни оферти от кабелни и 
телекомуникационни оператори. Обаче 
поради това относително задоволително 
състояние пазарните стимули за 
инвестиране в свръхвисокоскоростни 
мрежи, напр. с оптични кабели до дома, 
са ограничени. Поради това може да 
бъде предвидено използването на 
финансови инструменти и за 
инвестиции в градските райони с висока 
гъстота на населението, които не 
привличат достатъчно инвестиции 
въпреки потенциалните ползи от тях за 
обществото, при условие че то е в пълно 
съответствие с членове 101, 102 и 106 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и, ако е 
уместно, с насоките на Общността 
относно прилагането на правилата за 
държавна помощ във връзка с бързото 
разгръщане на широколентови мрежи.

Or. en

Изменение 221
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Районите с висока гъстота на 
населението/градските райони (с 
изключение на някои райони с ниски 
доходи) обикновено са добре снабдени с 
връзки със средна до висока скорост, 
често предлагани в рамките на 
конкурентни оферти от кабелни и 
телекомуникационни оператори. Обаче 
поради това относително задоволително 
състояние пазарните стимули за 
инвестиране в свръхвисокоскоростни 

Районите с висока гъстота на 
населението/градските райони (с 
изключение на някои райони с ниски 
доходи) обикновено са добре снабдени с 
връзки със средна до висока скорост, 
често предлагани в рамките на 
конкурентни оферти от кабелни и 
телекомуникационни оператори. Обаче 
поради това относително задоволително 
състояние пазарните стимули за 
инвестиране в свръхвисокоскоростни 



AM\909449BG.doc 117/155 PE494.476v01-00

BG

мрежи, напр. с оптични кабели до дома, 
са ограничени. Поради това може да 
бъде предвидено финансово 
подпомагане и за инвестиции в 
градските райони с висока гъстота на 
населението, които не привличат 
достатъчно инвестиции въпреки 
потенциалните ползи от тях за 
обществото, при условие че то е в пълно 
съответствие с членове 101, 102 и 106 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и, ако е 
уместно, с насоките на Общността 
относно прилагането на правилата за 
държавна помощ във връзка с бързото 
разгръщане на широколентови мрежи.

мрежи, напр. с оптични кабели до дома, 
са ограничени. Поради това може да 
бъде предвидено финансово 
подпомагане и за инвестиции в 
градските райони с висока гъстота на 
населението, които не привличат 
достатъчно инвестиции въпреки 
потенциалните ползи от тях за 
обществото, при условие че то е в пълно 
съответствие с членове 101, 102 и 106 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и, ако е 
уместно, с насоките на Общността 
относно прилагането на правилата за 
държавна помощ във връзка с бързото 
разгръщане на отворени
широколентови мрежи.

Or. fr

Изменение 222
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-слабо развитите райони 
подпомагането за разгръщане на 
широколентови мрежи следва да бъде 
предоставяно на първо място чрез 
инструментите на структурните 
фондове и Кохезионния фонд. Когато 
това е необходимо за целите на 
настоящия регламент, 
подпомагането може да бъде 
допълнено от безвъзмездни средства 
и/или финансови инструменти по 
механизма за свързване на Европа. 
Полезното взаимодействие между 
действията по МСЕ в тези райони и 
подпомагането чрез структурните 
фондове и Кохезионния фонд могат да 
бъдат подобрени посредством 

В по-слабо развитите райони 
подпомагането за разгръщане на 
широколентови мрежи следва да бъде 
предоставяно на първо място чрез 
инструментите на структурните 
фондове и Кохезионния фонд. Те се 
допълват от финансови инструменти 
по механизма за свързване на Европа 
посредством подходящ координационен 
механизъм.



PE494.476v01-00 118/155 AM\909449BG.doc

BG

подходящ координационен механизъм.

Or. en

Изменение 223
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-слабо развитите райони 
подпомагането за разгръщане на 
широколентови мрежи следва да бъде 
предоставяно на първо място чрез 
инструментите на структурните 
фондове и Кохезионния фонд. Когато 
това е необходимо за целите на 
настоящия регламент, подпомагането 
може да бъде допълнено от 
безвъзмездни средства и/или финансови 
инструменти по механизма за свързване 
на Европа. Полезното взаимодействие 
между действията по МСЕ в тези 
райони и подпомагането чрез 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд могат да бъдат подобрени 
посредством подходящ координационен 
механизъм.

В по-слабо развитите райони 
подпомагането за разгръщане на 
широколентови мрежи следва да бъде 
предоставяно на първо място чрез
адекватни собствени ресурси или, ако 
това не е възможно, чрез
инструментите на структурните 
фондове и Кохезионния фонд. Когато 
това е необходимо за целите на 
настоящия регламент, подпомагането 
може да бъде допълнено от 
безвъзмездни средства и/или финансови 
инструменти по механизма за свързване 
на Европа. Полезното взаимодействие 
между действията по МСЕ в тези 
райони и подпомагането чрез 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд могат да бъдат подобрени 
посредством подходящ координационен 
механизъм.

Or. fr

Изменение 224
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-слабо развитите райони В по-слабо развитите райони 
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подпомагането за разгръщане на 
широколентови мрежи следва да бъде 
предоставяно на първо място чрез 
инструментите на структурните 
фондове и Кохезионния фонд. Когато 
това е необходимо за целите на 
настоящия регламент, подпомагането 
може да бъде допълнено от 
безвъзмездни средства и/или финансови 
инструменти по механизма за свързване 
на Европа. Полезното взаимодействие 
между действията по МСЕ в тези 
райони и подпомагането чрез 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд могат да бъдат подобрени 
посредством подходящ координационен 
механизъм.

подпомагането за разгръщане на 
широколентови мрежи следва да бъде 
предоставяно на първо място чрез 
инструментите на структурните 
фондове и Кохезионния фонд. Когато 
това е необходимо за целите на 
настоящия регламент, подпомагането 
може да бъде допълнено от 
безвъзмездни средства и/или финансови 
инструменти по механизма за свързване
на Европа. Полезното взаимодействие 
между действията по МСЕ в тези 
райони и подпомагането чрез 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд могат да бъдат подобрени 
посредством подходящ координационен 
механизъм и чрез предотвратяване на 
всякакво дублиране или пропуски.

Or. en

Изменение 225
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Класификацията на районите според 
горепосочените категории е представена 
ориентировъчно на картата по-долу.

Класификацията на районите според 
горепосочените категории е представена 
ориентировъчно на картата по-долу.
Следва да се отбележи, че районите 
може да съдържат области със 
значително разнородна гъстота на 
населението.

Or. fr

Изменение 226
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 8



PE494.476v01-00 120/155 AM\909449BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията в рамките на проекта от общ 
интерес в областта на широколентовите 
мрежи трябва да образуват 
балансирано портфолио, което 
включва действия за изпълнение на 
целите по Програмата в областта на 
цифровите технологии за скорости 
както от 30 Mbps, така и от 
100 Mbps, и обхваща по-специално
крайградски и селски райони, но също и 
райони в целия Европейски съюз.

Действията в рамките на проекта от общ 
интерес в областта на широколентовите 
мрежи трябва да обхващат крайградски 
и селски райони, но също и райони в 
целия Европейски съюз.

Or. en

Изменение 227
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията в рамките на проекта от общ 
интерес в областта на широколентовите 
мрежи трябва да образуват балансирано 
портфолио, което включва действия за 
изпълнение на целите по Програмата в 
областта на цифровите технологии
за скорости както от 30 Mbps, така и от
100 Mbps, и обхваща по-специално
крайградски и селски райони, но също 
и райони в целия Европейски съюз.

Действията в рамките на проекта от общ 
интерес в областта на широколентовите 
мрежи трябва да образуват балансирано 
портфолио, което включва действия за 
изпълнение на целите за скорости както 
от 100 Mbps, така и от 1 Gbps, и 
обхваща по-специално селски и градски
райони, но също и райони в целия 
Европейски съюз.

Or. en

Изменение 228
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията в рамките на проекта от общ 
интерес в областта на широколентовите 
мрежи, трябва независимо от 
използваната технология да:

Действията в рамките на проекта от общ 
интерес в областта на широколентовите 
мрежи трябва да:

Or. en

Изменение 229
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на 
цифровите технологии за 2020 г. за 
повсеместно покритие с достъп със 
скорост 30 Mbps; или

а) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на скорост от 
100 Mbps или повече за всички 
домакинства, а ако това не е 
постижимо, най-високата възможна 
скорост.

Or. en

Изменение 230
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2020 г. за повсеместно 
покритие с достъп със скорост 30 Mbps; 
или

а) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2020 г. за повсеместно 
покритие с достъп със скорост 30 Mbps
или дори по-амбициозни национални 
или регионални цели; или
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Or. en

Изменение 231
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на 
цифровите технологии за 2020 г. за 
повсеместно покритие с достъп със 
скорост 30 Mbps; или

а) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта за 
2020 г. за повсеместно покритие с 
достъп със скорост 100 Mbps; или

Or. en

Изменение 232
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2020 г. за повсеместно 
покритие с достъп със скорост 30 Mbps; 
или

а) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2020 г. за повсеместно 
покритие с достъп със скорост 30 Mbps
или над 30 Mbps; или

Or. en

Изменение 233
Pilar del Castillo Vera
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Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2020 г. за повсеместно 
покритие с достъп със скорост 30 Mbps; 
или

а) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност най-малко за постигане на 
целта на Програмата в областта на 
цифровите технологии за 2020 г. за 
повсеместно покритие с достъп със 
скорост 30 Mbps; или

Or. en

Изменение 234
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2020 г. за повсеместно 
покритие с достъп със скорост 30 Mbps; 
или

а) подпомагат инвестирането в
отворени широколентови мрежи, 
даващи възможност за постигане на 
целта на Програмата в областта на 
цифровите технологии за 2020 г. за 
повсеместно покритие с достъп със 
скорост 30 Mbps; или

Or. fr

Изменение 235
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 

а) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
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Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2020 г. за повсеместно 
покритие с достъп със скорост 30 Mbps;
или

Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2020 г. за повсеместно 
покритие с достъп със скорост 30 Mbps;
и

Or. fr

Изменение 236
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта 
на Програмата в областта на 
цифровите технологии към 2020 г. 
най-малко 50 % от домакинствата да 
ползват достъп със скорост над 
100 Mbps;

заличава се

Or. en

Изменение 237
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии към 2020 г. най-малко 50 % 
от домакинствата да ползват достъп със 
скорост над 100 Mbps;

б) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии към 2020 г. най-малко 50 % 
от домакинствата да ползват достъп със 
скорост над 100 Mbps или дори по-
амбициозни национални или 
регионални цели;
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Or. en

Изменение 238
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на 
цифровите технологии към 2020 г. 
най-малко 50 % от домакинствата да 
ползват достъп със скорост над
100 Mbps;

б) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта към 
2020 г. най-малко 50 % от 
домакинствата да ползват достъп със 
скорост над 1 Gbps;

Or. en

Изменение 239
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии към 2020 г. най-малко 50 %
от домакинствата да ползват достъп със 
скорост над 100 Mbps;

б) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии към 2020 г. най-малко 75 %
от домакинствата да ползват достъп със 
скорост над 100 Mbps;

Or. fr

Обосновка

Определяне на амбициозни цели за еднакви възможности ще даде на гражданите 
увереност в континента Европа.



PE494.476v01-00 126/155 AM\909449BG.doc

BG

Изменение 240
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии към 2020 г. най-малко 50 % 
от домакинствата да ползват достъп със 
скорост над 100 Mbps;

б) подпомагат инвестирането в
отворени, супер бързи широколентови 
мрежи, даващи възможност за постигане 
на целта на Програмата в областта на 
цифровите технологии към 2020 г. най-
малко 50 % от домакинствата да ползват 
достъп със скорост над 100 Mbps;

Or. fr

Изменение 241
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност за постигане на целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии към 2020 г. най-малко 50 % 
от домакинствата да ползват достъп със 
скорост над 100 Mbps;

б) подпомагат инвестирането в 
широколентови мрежи, даващи 
възможност най-малко за постигане на 
целта на Програмата в областта на 
цифровите технологии към 2020 г. най-
малко 50 % от домакинствата да ползват 
достъп със скорост от 100 Mbps;

Or. en

Изменение 242
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) са съобразени с приложимото 
законодателство, по-специално с 
конкурентното право.

в) са съобразени с приложимото 
законодателство, по-специално с 
конкурентното право. Само мрежи, 
отворени за конкуренция (чрез 
задължителен достъп от трети 
страни) могат да имат право на 
публично финансиране, определено в 
този регламент.

Or. en

Изменение 243
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) са съобразени с приложимото 
законодателство, по-специално с 
конкурентното право.

в) са съобразени с приложимото 
законодателство, по-специално с 
конкурентното право и със 
задължението да осигуряват достъп, 
съгласно определеното в член 3, буква 
а).

Or. en

Изменение 244
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 9 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подкрепят отворения характер на 
Интернет, като гарантират, че 
блокирането на законни услуги на 
телекомуникационни мрежи, 
финансирани чрез този регламент, е 
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забранено, позволявайки разумно 
управление на трафика в моменти на 
претоварване на мрежата в пикови 
часове, като се спазват изискванията 
за качество на услугите, определени в 
член 22, параграф 3 от Директива 
2002/22/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 7 март 2002 г. 
относно универсалната услуга и 
правата на потребителите във връзка 
с електронните съобщителни мрежи 
и услуги (Директива за универсалната 
услуга).

Or. en

Изменение 245
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 10 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към тях спадат по-специално от едно 
или повече от следните действия:

Към тях спадат по-специално
действията, споменати по-долу, 
определени в следния приоритетен 
ред:

Or. en

Изменение 246
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 10 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разгръщане на пасивни физически 
инфраструктури или разгръщане на 
комбинирани пасивни и активни 
физически инфраструктури и 
помощни инфраструктурни 

а) разгръщане на пасивна физическа 
инфраструктура;
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елементи, заедно с услугите, 
необходими за експлоатацията на 
такива инфраструктури;

Or. en

Изменение 247
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 10 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разгръщане на комбинирани 
пасивни и активни физически 
инфраструктури и помощни 
инфраструктурни елементи, заедно с 
услугите, необходими за 
експлоатацията на такива 
инфраструктури;

Or. en

Изменение 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 10 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) помощ при подготовката на 
проекти от общ интерес с оглед на 
получаване на финансиране съгласно 
Регламент (ЕС) № xxxx/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на Механизъм за 
свързване на Европа или относно 
финансовите пазари;

Or. en
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Изменение 249
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разгръщането на широколентови мрежи 
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите анклави с централните райони 
на Съюза, включително полагането при 
необходимост на подводни кабели, ще 
бъде подпомагано, когато това е от 
значение, за да се гарантира достъп със 
скорост от 30 Mbps и повече за 
изолирани общности. Подпомагането 
следва да допълва финансирането, 
предоставяно за целта от други фондове, 
независимо дали на равнище ЕС или на 
национално равнище.

Разгръщането на широколентови мрежи 
за свързване на селските, 
отдалечените, островните и 
периферните райони, както и на 
районите анклави с централните райони 
на Съюза, включително полагането при 
необходимост на подводни кабели, ще 
бъде подпомагано, когато това е от 
значение, за да се гарантира достъп със 
скорост от 30 Mbps и повече за 
изолирани общности. Подпомагането 
следва да допълва финансирането, 
предоставяно за целта от други фондове, 
независимо дали на равнище ЕС или на 
национално равнище.

Or. ro

Изменение 250
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разгръщането на широколентови мрежи 
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите анклави с централните райони 
на Съюза, включително полагането при 
необходимост на подводни кабели, ще 
бъде подпомагано, когато това е от 
значение, за да се гарантира достъп със 
скорост от 30 Mbps и повече за 
изолирани общности. Подпомагането 
следва да допълва финансирането, 
предоставяно за целта от други фондове, 

Разгръщането на широколентови мрежи 
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите анклави с централните райони 
на Съюза, включително полагането при 
необходимост на подводни кабели, ще 
бъде подпомагано, когато това е от 
значение, за да се гарантира достъп със 
скорост от 100 Mbps и повече за 
изолирани общности. Подпомагането 
следва да допълва финансирането, 
предоставяно за целта от други фондове, 



AM\909449BG.doc 131/155 PE494.476v01-00

BG

независимо дали на равнище ЕС или на 
национално равнище.

независимо дали на равнище ЕС или на 
национално равнище.

Or. en

Изменение 251
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 13 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Получатели на помощ от ЕС за проекта 
от общ интерес в областта на 
широколентовите мрежи могат да бъдат,
но не само:

Получатели на помощ от ЕС за проекта 
от общ интерес в областта на 
широколентовите мрежи могат да бъдат
всички публичноправни субекти в 
Съюза или всички частни субекти,
установени в Съюза, и плащащи 
данъци в него. Тези получатели могат 
да бъдат, наред с другите:

Or. en

Изменение 252
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 13 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) телекомуникационни оператори
(заварени, независимо дали са 
инвестирали пряко или чрез дъщерно 
предприятие, или новонавлизащи на 
пазара), които инвестират във 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни 
широколентови мрежи;

а) телекомуникационни оператори;

Or. en
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Изменение 253
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 13 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) телекомуникационни оператори
(заварени, независимо дали са 
инвестирали пряко или чрез дъщерно 
предприятие, или новонавлизащи на 
пазара), които инвестират във 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи;

а) телекомуникационни оператори
(заварени, независимо дали са 
инвестирали пряко или чрез дъщерно 
предприятие, или новонавлизащи на 
пазара), които инвестират във 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи и които гарантират условия за 
достъпност за други оператори в 
съответствие с Директива 
2002/21/ЕО;

Or. fr

Изменение 254
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 13 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) телекомуникационни оператори
(заварени, независимо дали са 
инвестирали пряко или чрез дъщерно 
предприятие, или новонавлизащи на 
пазара), които инвестират във 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи;

а) телекомуникационни оператори и 
оператори на оптични кабелни 
мрежи (заварени, независимо дали са 
инвестирали пряко или чрез дъщерно 
предприятие, или новонавлизащи на 
пазара), които инвестират във 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи;

Or. en

Изменение 255
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 13 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятия за комунални услуги
(напр. водоснабдяване, канализация, 
енергетика, транспорт), от които се 
очаква да инвестират в пасивни 
широколентови мрежи 
самостоятелно или в партньорство с 
оператори;

б) предприятия за комунални услуги
(напр. водоснабдяване, канализация, 
енергетика, транспорт);

Or. en

Изменение 256
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 13 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятия за комунални услуги
(напр. водоснабдяване, канализация, 
енергетика, транспорт), от които се 
очаква да инвестират в пасивни 
широколентови мрежи самостоятелно 
или в партньорство с оператори;

б) предприятия за комунални услуги
(напр. градски и общински мрежи,
водоснабдяване, канализация, 
енергетика, транспорт), от които се 
очаква да инвестират в пасивни 
широколентови мрежи самостоятелно 
или в партньорство с оператори;

Or. en

Изменение 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 13 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) регионални органи, включително 
общини, който могат да дават концесии 

в) регионални и местни органи, 
включително общини, който могат да 
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за широколентови инфраструктури. 
Интересът на производителите на 
оборудване към участие в подобна 
договореност може да бъде събуден 
чрез създаването на дружество със 
специално предназначение;

дават концесии за широколентови 
инфраструктури. Интересът на 
производителите на оборудване към 
участие в подобна договореност може 
да бъде събуден чрез създаването на 
дружество със специално 
предназначение;

Or. en

Изменение 258
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 13 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) регионални органи, включително 
общини, който могат да дават концесии 
за широколентови инфраструктури. 
Интересът на производителите на 
оборудване към участие в подобна 
договореност може да бъде събуден 
чрез създаването на дружество със 
специално предназначение;

в) местни и регионални органи, 
включително общини, който могат да 
дават концесии за широколентови 
инфраструктури. Интересът на 
производителите на оборудване към 
участие в подобна договореност може 
да бъде събуден чрез създаването на 
дружество със специално 
предназначение;

Or. ro

Изменение 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 13 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) партньорства между няколко 
оператора, които участват на пазарите 
на жични и безжични услуги, за 
изграждането на инфраструктури от 
ново поколение.

г) партньорства между няколко 
оператора, които участват на пазарите 
на жични и безжични услуги, за 
изграждането на инфраструктури от 
ново поколение, както и между 
оператори и дружества, установени в 
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селски, островни и периферни райони, 
и в райони анклави.

Or. en

Изменение 260
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 13 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) партньорства между няколко 
оператора, които участват на пазарите 
на жични и безжични услуги, за 
изграждането на инфраструктури от 
ново поколение.

г) партньорства между няколко 
оператора (частни и обществени), 
които участват на пазарите на жични и 
безжични услуги, за изграждането на 
инфраструктури от ново поколение.

Or. en

Изменение 261
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 13 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) партньорства между няколко 
оператора, които участват на пазарите 
на жични и безжични услуги, за 
изграждането на инфраструктури от 
ново поколение.

г) партньорства между няколко 
оператора, които участват на пазарите 
на жични и безжични услуги, за 
изграждането на инфраструктури от 
ново поколение и за експлоатация на 
вече съществуващите такива.

Or. en

Изменение 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean



PE494.476v01-00 136/155 AM\909449BG.doc

BG

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изграждането на портфолиото се 
отделя дължимото внимание на 
инвестиционните потребности на
държавите членки по отношение на 
броя на домакинствата, които 
трябва да бъдат свързани с 
подкрепата на механизма за свързване 
на Европа.

При изграждането на портфолиото се 
отделя дължимото внимание на 
инвестиционните потребности на
очакваното търсене на широколентов 
достъп и на ползите за местната 
икономика, благоприятствани от
Механизма за свързване на Европа.

Or. en

Изменение 263
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това се подкрепят и 
високоскоростните връзки до точки за 
публичен достъп, по-специално в 
обществени сгради като училища, 
болници, сгради на местната 
администрация и библиотеки.

Освен това се подкрепят и 
високоскоростните връзки до точки за 
публичен достъп, по-специално в 
обществени сгради като училища,
университети, музеи, паметници на 
културното наследство, болници,
обществени транспортни средства и 
центрове, сгради на местната 
администрация и библиотеки, както и 
широкото разпространение на 
безжични мрежи със свободен достъп.

Or. en

Изменение 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това се подкрепят и
високоскоростните връзки до точки за 
публичен достъп, по-специално в 
обществени сгради като училища, 
болници, сгради на местната 
администрация и библиотеки.

Особено внимание се отделя на
високоскоростните връзки до точки за 
публичен достъп, по-специално в 
обществени сгради като училища, 
болници, сгради на местната 
администрация и библиотеки.

Or. en

Изменение 265
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въвеждането на инфраструктурите за 
цифрови услуги допринася за 
постигането на единен цифров пазар, 
като премахва съществуващите пречки 
за разгръщането на услугите. Това ще 
бъде постигнато чрез създаването и/или 
подобряването на инфраструктурни 
платформи за оперативно съвместими 
цифрови услуги, заедно с важните 
базови инфраструктури за цифрови 
услуги. Това се основава на подход с 
две нива:

Въвеждането на инфраструктурите за 
цифрови услуги допринася за 
постигането на единен цифров пазар, 
като премахва съществуващите пречки
за разгръщането на услугите. Това ще 
бъде постигнато чрез създаването и/или 
подобряването на инфраструктурни 
платформи за оперативно съвместими и 
международно съвместими цифрови 
услуги, заедно с важните базови 
инфраструктури за цифрови услуги. 
Това се основава на подход с две нива:

Or. en

Изменение 266
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Една публична трансевропейска опорна Една публична трансевропейска опорна 
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инфраструктура за услуги ще осигури 
много висока скорост и свързаност 
между публичните институции на ЕС в 
области като публичната 
администрация, културата, 
образованието и здравеопазването. Тази 
опорна инфраструктура ще подпомогне 
публичните услуги от европейско 
значение, като осигури контролирано 
качество на услугите и сигурен достъп. 
Така тя ще гарантира цялостна цифрова 
среда за предоставяне на публични 
услуги в полза на гражданите, 
предприятията и администрациите. Това 
ще позволи обединяване на 
потребностите за свързаност, постигане 
на критична маса и намаляване на 
разходите.

инфраструктура за услуги ще осигури 
много висока скорост и свързаност 
между публичните институции на ЕС в 
области като публичната 
администрация, културата, 
образованието, научните изследвания
и здравеопазването. Тази опорна 
инфраструктура ще подпомогне 
публичните услуги от европейско 
значение, като осигури контролирано 
качество на услугите и сигурен достъп. 
Така тя ще гарантира цялостна цифрова 
среда за предоставяне на публични 
услуги в полза на гражданите, 
предприятията и администрациите. Това 
ще позволи обединяване на 
потребностите за свързаност, постигане 
на критична маса и намаляване на 
разходите.

Or. en

Изменение 267
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инфраструктурата ще се основава на 
съществуващата опорна мрежа за 
интернет, а при необходимост ще бъдат 
разполагани нови мрежи. Връзките ще 
се осъществяват пряко или чрез 
инфраструктури, управлявани на 
регионално или национално равнище. 
По-специално инфраструктурата ще 
осигурява свързаност за други 
трансевропейски услуги, inter alia за 
посочените в настоящото приложение. 
Тази инфраструктура ще бъде изцяло 
интегрирана в системата на интернет 
като ключов капацитет за 
трансевропейски публични услуги и ще 
подпомогне въвеждането в действие на 

Инфраструктурата ще се основава на 
съществуващата опорна мрежа за 
интернет, а при необходимост ще бъдат 
разполагани нови мрежи. Връзките ще 
се осъществяват пряко или чрез 
инфраструктури, управлявани на
местно, регионално или национално 
равнище. По-специално 
инфраструктурата ще осигурява 
свързаност за други трансевропейски 
услуги, inter alia за посочените в 
настоящото приложение. Тази 
инфраструктура ще бъде изцяло 
интегрирана в системата на интернет 
като ключов капацитет за 
трансевропейски публични услуги и ще 
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нови стандарти (напр. на нови интернет 
протоколи като IPv6). Може да се 
обмисли изграждането на 
специализирана базова инфраструктура 
за свързване на публичните 
администрации, ако такава стане 
необходима от съображения за 
сигурност.

подпомогне въвеждането в действие на 
нови стандарти (напр. на нови интернет 
протоколи като IPv6). Може да се 
обмисли изграждането на 
специализирана базова инфраструктура 
за свързване на публичните 
администрации, ако такава стане 
необходима от съображения за 
сигурност.

Or. ro

Изменение 268
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оперативно съвместими „изчислителни 
облаци“ ще предоставят базовите 
функции на инфраструктурата, 
осигуряващи възможности за 
трансевропейски публични услуги. Те 
включват мрежови трансевропейски 
услуги, като напр. провеждане на 
видеоконференции, виртуално 
съхранение на данни, както и 
спомагателни приложения на 
електронната обработка на данни, 
изискващи висока изчислителна 
мощност, включително свързани с други 
проекти от общ интерес.

Оперативно съвместими „изчислителни 
облаци“ ще предоставят базовите 
функции на инфраструктурата, 
осигуряващи възможности за 
трансевропейски публични услуги. Те 
включват мрежови трансевропейски 
услуги, като напр. провеждане на 
видеоконференции, виртуално 
съхранение на данни, виртуална 
електронна обработка на данни, както 
и спомагателни приложения на 
електронната обработка на данни, 
изискващи висока изчислителна 
мощност, включително свързани с други 
проекти от общ интерес.

Or. en

Изменение 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 6а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейска платформа за 
образователни ресурси
Целта е да се използват 
предимствата на ИКТ в областта на 
образованието чрез общоевропейски 
достъп до образователни материали. 
Ефективният по отношение на 
разходите достъп до учебни 
материали и подобряването на 
качеството им чрез партньорски 
проверки ще укрепи европейското 
сближаване, давайки възможност за 
контакти, сътрудничество и дебати 
между учениците и в рамките на 
академичната общност. Тя ще служи 
като основа за сътрудничество 
между образователните институции, 
улеснявайки изпълнението на други 
програми на ЕС като основната 
платформа за услуги „Еразъм за 
всички“. Основната услуга ще бъде 
електронна многоезична платформа, 
където образователни институции и 
физически лица ще могат да споделят 
учебни материали с отворен лиценз. 
Платформата ще съдържа учебници, 
статии, видео материали и ще дава 
възможност за въвеждане на 
информация от потребителите, 
сътрудничество и дискусии. Тя ще 
улесни дистанционното образование и 
сътрудничеството между 
участниците в образователния 
процес, включително чрез 
приложения за електронно 
образование. Тя ще служи и като 
платформа за търсене и за достъп до 
ресурси на обществени библиотеки. 
За платформата трябва да бъдат 
осигурени разработване, 
експлоатация и управление на 
разпределена електронна обработка 
на данни, запаметяващи устройства 
и софтуер. Общи услуги: а) съхранение 
на съдържание за образователни 
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институции и на генерирано от 
потребители съдържание; б) 
устройства, позволяващи 
интерактивност, съвместно 
редактиране на текстове, 
комуникации (включително 
видеоконференции) между 
удостоверени потребители; в) 
оперативна съвместимост на 
инструментите за търсене в 
библиотеките.

Or. en

Обосновка

През юни 2012 г. Декларацията на ЮНЕСКО за световни отворени образователни 
ресурси прикани правителствата да разработят политики за подпомагане на 
достъпа до образователни ресурси. По този повод Харвард и Масачузетския 
технологичен институт (MiT) стартираха проекта edX — технологична платформа с 
отворен код за предоставяне на онлайн курсове, а в Китай вече е разработена 
собствена платформа (www.core.org.cn). Инвестирането в онлайн образование ще 
позволи на Европейския съюз да подобри своята конкурентоспособност на световно 
равнище и своята привлекателност в академичната сфера.

Изменение 270
Catherine Trautmann, Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оперативно съвместимо електронно 
идентифициране и удостоверяване в 
цяла Европа. Ще бъде инсталирана 
система от свързани помежду си 
сигурни сървъри и протоколи за 
удостоверяване, които осигуряват 
оперативната съвместимост на 
многообразието от системи за 
удостоверяване, идентифициране и 
оправомощаване, съществуващи в 
Европа. Тази платформа ще даде 
възможност на гражданите и 
предприятията да ползват онлайн 

Оперативно съвместимо електронно 
идентифициране и удостоверяване в 
цяла Европа. Ще бъде инсталирана 
система от свързани помежду си 
сигурни сървъри и протоколи за 
удостоверяване, които осигуряват 
оперативната съвместимост на 
многообразието от системи за 
удостоверяване, идентифициране и 
оправомощаване, съществуващи в 
Европа. Тази платформа ще даде 
възможност на гражданите и 
предприятията да ползват онлайн 
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услуги, когато и където имат нужда от 
тях, например с цел обучение, работа, 
пътуване, за ползване на здравни услуги 
или икономическа дейност в чужбина. 
Тази платформа ще представлява 
основата за всички цифрови услуги, 
които имат нужда от електронно 
идентифициране и удостоверяване: 
напр. електронни обществени поръчки, 
здравни услуги онлайн, стандартизирана 
икономическа отчетност, 
стандартизиран електронен обмен на 
юридическа информация, регистрация 
на предприятия чрез интернет в цяла 
Европа, услуги за електронно 
управление за предприятията, 
включително и обмен на данни между 
търговските регистри във връзка с 
трансграничните сливания и 
чуждестранни клонове. Тази платформа 
може също да използва ресурси и 
инструменти на многоезичната основна 
платформа.

услуги, когато и където имат нужда от 
тях, например с цел обучение, работа, 
пътуване, за ползване на здравни услуги 
или икономическа дейност в чужбина. 
Тази преносимост на лични данни 
трябва да бъде придружени от 
ефективна защита на тези данни. 
Платформата ще представлява 
основата за всички цифрови услуги, 
които имат нужда от електронно 
идентифициране и удостоверяване: 
напр. електронни обществени поръчки, 
здравни услуги онлайн, стандартизирана 
икономическа отчетност, 
стандартизиран електронен обмен на 
юридическа информация, регистрация 
на предприятия чрез интернет в цяла 
Европа, услуги за електронно 
управление за предприятията, 
включително и обмен на данни между 
търговските регистри във връзка с 
трансграничните сливания и 
чуждестранни клонове. Тази платформа 
може също да използва ресурси и 
инструменти на многоезичната основна 
платформа.

Or. fr

Изменение 271
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъде инсталирана система от 
свързани помежду си сигурни сървъри и 
протоколи за удостоверяване, които 
осигуряват оперативната съвместимост 
на многообразието от системи за 
удостоверяване, идентифициране и 
оправомощаване, съществуващи в 
Европа. Тази платформа ще даде 
възможност на гражданите и 

Ще бъде инсталирана система от 
свързани помежду си сигурни сървъри и 
протоколи за удостоверяване, които 
осигуряват оперативната съвместимост 
на многообразието от системи за 
удостоверяване, идентифициране и 
оправомощаване, съществуващи в 
Европа. Тази платформа ще даде 
възможност на гражданите и 
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предприятията да ползват онлайн 
услуги, когато и където имат нужда от 
тях, например с цел обучение, работа, 
пътуване, за ползване на здравни услуги 
или икономическа дейност в чужбина. 
Тази платформа ще представлява 
основата за всички цифрови услуги, 
които имат нужда от електронно 
идентифициране и удостоверяване: 
напр. електронни обществени поръчки, 
здравни услуги онлайн, стандартизирана 
икономическа отчетност, 
стандартизиран електронен обмен на 
юридическа информация, регистрация 
на предприятия чрез интернет в цяла 
Европа, услуги за електронно 
управление за предприятията, 
включително и обмен на данни между 
търговските регистри във връзка с 
трансграничните сливания и 
чуждестранни клонове. Тази платформа 
може също да използва ресурси и 
инструменти на многоезичната основна 
платформа.

предприятията да ползват онлайн 
услуги, когато и където имат нужда от 
тях, например с цел обучение, работа, 
пътуване, за ползване на здравни услуги 
или икономическа дейност в чужбина. 
Тази платформа ще представлява 
основата за всички цифрови услуги, 
които имат нужда от електронно 
идентифициране и удостоверяване: 
напр. електронни обществени поръчки, 
здравни услуги онлайн, стандартизирана 
икономическа отчетност, 
стандартизиран електронен обмен на 
юридическа информация, регистрация 
на предприятия чрез интернет в цяла 
Европа, услуги за електронно 
управление за физическите лица и
предприятията, включително и обмен на 
данни между търговските регистри във 
връзка с трансграничните сливания и 
чуждестранни клонове. Тази платформа 
може също да използва ресурси и 
инструменти на многоезичната основна 
платформа.

Or. ro

Изменение 272
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 9 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Оперативно съвместими 
трансгранични услуги за 
електронното фактуриране: 
допринасят за постигането на 
единния пазар и водят до значителни 
ползи, като например по-кратки 
срокове за плащане, по-малко грешки, 
по-ефективно събиране на ДДС, по-
ниски разходи за отпечатване, по-
ниски пощенски разходи и бизнес 
интегрирана обработка; 
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оперативната съвместимост на 
решенията за електронно 
фактуриране предоставя на 
търговските партньори 
възможността да обменят на 
практика електронни фактури в 
рамките на многобройни технологии 
и организационни граници, въз основа 
на общи правни изисквания, бизнес 
процеси и технически стандарти; по 
силата на тясната връзка между 
фактурите и плащанията, важно е 
електронното фактуриране да се 
включи в по-широкия контекст на 
интегрирания пазар на електронни 
плащания.

Or. ro

Изменение 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 9 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Развитие на инфраструктурите 
на обществения транспорт, които 
позволяват използването на сигурни и 
оперативно съвместими услуги за 
мобилна близост: развитието на 
инфраструктурите на обществения 
транспорт, които позволяват 
използването на сигурни и 
оперативно съвместими услуги за 
мобилна близост, ще даде 
възможност на гражданите, 
предприятията и организациите за 
достъп до различни иновативни 
услуги за мобилност на територията 
на Съюза.
Тези инфраструктури, включително 
системите за валидиране, ще 
открият нови възможности за 
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участниците в телекомуникациите, 
търговията на дребно, транспорта и 
публичния сектор за разработване на 
общоевропейски услуги като 
продажба на билети или плащане, 
улесняващи мобилността на 
гражданите и предприятията в ЕС. 
Те ще засилят полезните 
взаимодействия между различните 
инфраструктури, особено в областта 
на обществения транспорт и 
телекомуникациите.

Or. en

Изменение 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 9 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Платформа за онлайн решаване на 
спорове: Тази услуга ще предостави 
платформа за извънсъдебно решаване 
на спорове между потребители и 
търговци. Тя ще им даде възможност 
да внасят жалби по спорове онлайн на 
своя език и да бъдат насочвани към 
национални структури за 
алтернативно решаване на спорове, 
компетентни да разгледат и 
разрешат спора по прозрачен, 
ефективен и безпристрастен начин.

Or. en

Изменение 275
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Разработването на основната платформа 
за услуги ще се основава на настоящия 
портал Europeana. Платформата, за 
която трябва да бъдат осигурени 
разработване, експлоатация и 
управление на разпределена електронна 
обработка на данни, запаметяващи 
устройства и софтуер, ще предостави 
единна точка за достъп до отделните 
обекти на европейското културно 
наследство, набор от спецификации на 
интерфейси за взаимодействие с 
инфраструктурата (търсене за данни, 
сваляне на данни), подкрепа при 
адаптирането на метаданните и 
приемането на ново съдържание, както 
и информация относно условията за 
повторната употреба на съдържанието, 
достъпно посредством 
инфраструктурата.

Разработването на основната платформа 
за услуги ще се основава на настоящия 
портал Europeana. Платформата, за 
която трябва да бъдат осигурени 
разработване, експлоатация и 
управление на разпределена електронна 
обработка на данни, запаметяващи 
устройства и софтуер, ще предостави 
единна точка за достъп до отделните 
обекти на европейското културно 
наследство, набор от спецификации на 
интерфейси за взаимодействие с 
инфраструктурата (търсене за данни, 
сваляне и комбиниране на данни), 
подкрепа при достъпа, 
трансформирането и адаптирането на 
метаданните и на съдържанието в 
различни отворени цифрови формати, 
и приемането на ново съдържание, 
както и информация относно условията 
за повторната употреба на 
съдържанието, достъпно посредством 
инфраструктурата.

Or. en

Изменение 276
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 13 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) центрове на компетентност по 
цифровизация и съхранение на 
цифровото културно наследство;

д) центрове на компетентност по 
цифровизация и съхранение на 
цифровото културно наследство, 
например чрез взаимосвързаност с 
трансевропейска мрежа на местни, 
регионални и национални библиотеки 
и в рамките на тази мрежа;

Or. ro
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Изменение 277
Catherine Trautmann, Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази инфраструктура за цифрови услуги 
ще позволи достъп с цел повторна 
употреба до информация от публичния 
сектор в ЕС, която може да бъде 
оповестявана.

Тази инфраструктура за цифрови услуги 
ще позволи достъп с цел повторна 
употреба до информация от публичния 
сектор в ЕС, която може да бъде 
оповестявана в съответствие с 
правилата относно 
неприкосновеността на личния 
живот и защитата на личните 
данни.

Or. fr

Изменение 278
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределената електронна обработка 
на данни, запаметяващите устройства и 
софтуерните системи ще осигурят: 
единна точка за достъп до многоезични
(на всички официални езици на ЕС) 
набори от данни, притежавани от 
публичните органи в ЕС, на европейско,
национално, регионално и местно 
равнище; инструменти за извличане и 
визуално представяне на данни от тези 
набори; гаранция, че наличните набори 
данни са лицензирани за публикуване и 
вторично разпространение, 
включително одиторско проследяване 
на произхода на данните; набор от 
интерфейси за приложно програмиране

Разпределената електронна обработка 
на данни, запаметяващите устройства и 
софтуерните системи ще осигурят: 
единна точка за достъп до многоезични
(на всички официални езици на ЕС) 
набори от данни, притежавани от 
публичните органи в ЕС, на европейско, 
национално, регионално и местно 
равнище; инструменти за извличане и 
визуално представяне на данни от тези 
набори; гаранция, че наличните набори 
данни са надлежно анонимизирани,
лицензирани и оценени за публикуване 
и вторично разпространение, 
включително одиторско проследяване 
на произхода на данните; набор от 
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(API), чрез които софтуер може да 
взаимодейства с инфраструктурата (за 
търсене на данни, събиране на 
статистическа информация, сваляне на 
данни) с цел разработване на 
приложения от трети страни. Тя ще 
позволява също събиране и публикуване 
на статистически данни за 
функционирането на портала, за 
наличните данни и приложения и 
начина, по който те се използват.

интерфейси за приложно програмиране
(API), чрез които софтуер може да 
взаимодейства с инфраструктурата (за 
търсене на данни, събиране на 
статистическа информация, сваляне на 
данни) с цел разработване на 
приложения от трети страни. Тя ще 
позволява също събиране и публикуване 
на статистически данни за
функционирането на портала, за 
наличните данни и приложения и 
начина, по който те се използват.

Or. en

Изменение 279
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 16 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оперативна съвместимост на 
наборите от данни с цел по-удобно 
използване, включително въпроси от 
правен характер и въпроси, свързани с 
лицензирането;

б) оперативна съвместимост и 
стандартизация на наборите от данни 
с цел по-удобно използване, 
включително въпроси от правен 
характер и въпроси, свързани с 
лицензирането;

Or. en

Изменение 280
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Платформата ще даде възможност за 
придобиване, поддържане и 
предоставяне на големи набори от 
данни на живи езици и ще предостави 

Платформата ще даде възможност за 
придобиване, поддържане и 
предоставяне на големи набори от 
данни на живи езици, в писмена и
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инструменти за обработка на езикови 
данни за повторна употреба. Тя ще 
обхваща всички езици на ЕС и ще 
отговаря на съответните стандарти и на 
договорните и законови изисквания към 
услугата. Платформата ще позволи 
гъвкавост при добавянето, управлението 
и прецизирането на предоставените 
езикови данни и инструменти от 
участниците и ще осигури лесен, 
справедлив и сигурен достъп и повторна 
употреба на тези ресурси от 
организации, които предлагат или 
разработват езиково зависими услуги. 
Платформата ще подпомага също 
сътрудничеството и взаимодействието с 
вече съществуващи или предстоящи 
подобни инициативи и информационни 
центрове в рамките на ЕС и извън него.

устна форма, и ще предостави 
инструменти за обработка на езикови 
данни за повторна употреба. Тя ще 
обхваща всички езици на ЕС и ще 
отговаря на съответните стандарти и на 
договорните и законови изисквания към 
услугата. Платформата ще позволи 
гъвкавост при добавянето, управлението 
и прецизирането на предоставените 
езикови данни и инструменти от 
участниците и ще осигури лесен, 
справедлив и сигурен достъп и повторна 
употреба на тези ресурси от 
организации, които предлагат или 
разработват езиково зависими услуги. 
Платформата ще подпомага също 
сътрудничеството и взаимодействието с 
вече съществуващи или предстоящи 
подобни инициативи и информационни 
центрове в рамките на ЕС и извън него.

Or. en

Изменение 281
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането ще осигури интегрирани 
и оперативно съвместими услуги на 
европейско равнище, основани на 
взаимно осведомяване и съвместни 
ресурси, инструменти и практики и 
насочени към укрепване възможностите 
на децата, техните родители, 
настойници и учители да се възползват 
по най-добрия начин от интернет.

Подпомагането ще осигури интегрирани 
и оперативно съвместими услуги на 
европейско равнище, основани на 
взаимно осведомяване и съвместни 
ресурси, инструменти и практики и 
насочени към укрепване възможностите 
на децата, техните родители, 
настойници и учители да се възползват 
по най-добрия начин от интернет.
Следва да се провеждат консултации 
с ENISA относно всички дейности, 
свързани с нейната работа.

Or. en
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Изменение 282
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането ще осигури интегрирани 
и оперативно съвместими услуги на 
европейско равнище, основани на
взаимно осведомяване и съвместни
ресурси, инструменти и практики и 
насочени към укрепване възможностите 
на децата, техните родители, 
настойници и учители да се възползват 
по най-добрия начин от интернет.

Подпомагането ще осигури интегрирани 
и оперативно съвместими услуги на 
европейско равнище, основани на
колективно осведомяване и
колективни ресурси, инструменти и 
практики и насочени към укрепване 
възможностите на децата, техните 
родители, настойници и учители да се 
възползват по най-добрия начин от 
интернет.

Or. en

Изменение 283
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основна платформа за услуги: заличава се
Основната платформа за услуги ще 
даде възможност за придобиване, 
експлоатация и поддръжка на 
споделени компютърни системи, бази 
данни и софтуерни инструменти за 
центровете за по-безопасен интернет 
(SICs) в държавите членки, както и за 
извършване на вътрешните операции 
по реагирането на съобщения за 
съдържание, свързано със сексуална 
злоупотреба, включително контакти 
с политически органи, в това число 
международни организации като 
Интерпол, и за отстраняване на това 
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съдържание от съответните 
уебсайтове при необходимост. Това 
ще бъде подпомагано от общи бази 
данни.

Or. en

Изменение 284
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи услуги: заличава се
а) телефонни линии за съветване на 
деца, родители и настойници 
относно най-добрите начини на 
използване на интернет от деца, без 
те да бъдат изложени на опасност 
от вредно и незаконно съдържание и 
поведение, както и необходимата 
техническа инфраструктура за 
административни дейности;
б) горещи линии за съобщаване на 
незаконно съдържание в интернет, 
свързано със сексуална злоупотреба с 
деца;
в) инструменти за осигуряване на 
достъп до съдържание и услуги, 
подходящи за съответната възраст;
г) софтуер, който позволява лесно и 
бързо да се съобщава за незаконно 
съдържание и да се отстранява то 
от мрежата, както и да се докладва 
за прелъстяване и психически тормоз;
д) софтуерни системи, които 
позволяват по-успешно откриване на 
(несъобщено) съдържание, свързано 
със сексуална злоупотреба с деца в 
интернет, както и технологии за 
подпомагане на полицейски 
разследвания, особено с оглед 
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откриването на децата-жертви, 
извършителите и търговията с 
такова съдържание.

Or. en

Изменение 285
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 22 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) телефонни линии за съветване на 
деца, родители и настойници 
относно най-добрите начини на 
използване на интернет от деца, без 
те да бъдат изложени на опасност 
от вредно и незаконно съдържание и 
поведение, както и необходимата 
техническа инфраструктура за 
административни дейности;

заличава се

Or. en

Изменение 286
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 22 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) горещи линии за съобщаване на 
незаконно съдържание в интернет, 
свързано със сексуална злоупотреба с 
деца;

заличава се

Or. en
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Изменение 287
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 22 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструменти за осигуряване на 
достъп до съдържание и услуги, 
подходящи за съответната възраст;

заличава се

Or. en

Изменение 288
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 22 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) софтуер, който позволява лесно и 
бързо да се съобщава за незаконно 
съдържание и да се отстранява то 
от мрежата, както и да се докладва 
за прелъстяване и психически тормоз;

заличава се

Or. en

Изменение 289
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 22 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) софтуерни системи, които 
позволяват по-успешно откриване на 
(несъобщено) съдържание, свързано 
със сексуална злоупотреба с деца в 
интернет, както и технологии за 
подпомагане на полицейски 

заличава се
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разследвания, особено с оглед 
откриването на децата-жертви, 
извършителите и търговията с 
такова съдържание.

Or. en

Изменение 290
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната платформа за услуги ще се 
състои от мрежа от 
национални/правителствени екипи за 
незабавно реагиране при компютърни 
инциденти (CERTs), разполагащи най-
малко с набор от базови възможности. 
Мрежата ще служи като опорна 
структура за Европейската система за 
информационен обмен и 
предупреждаване (EISAS) за граждани 
на ЕС и МСП.

Основната платформа за услуги ще се 
състои от мрежа от 
национални/правителствени екипи за 
незабавно реагиране при компютърни 
инциденти (CERTs) и ENISA, 
разполагащи най-малко с набор от 
базови възможности. Мрежата ще 
служи като опорна структура за 
Европейската система за 
информационен обмен и 
предупреждаване (EISAS) за граждани 
на ЕС и МСП в сътрудничество с 
ENISA.

Or. en

Изменение 291
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комуникационна инфраструктура, 
обикновено изградена от доставчици на 
комунални услуги в партньорство с 
телекомуникационни оператори, както и 
необходимият хардуер, който се 

Комуникационна инфраструктура, 
обикновено изградена от доставчици на 
комунални услуги в партньорство с 
телекомуникационни оператори, както и 
необходимият хардуер, който се 
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вгражда в енергийни компоненти (напр. 
подстанции). Тук са включени също 
основните услуги, позволяващи 
наблюдение на активите, управление на 
мощностите, автоматизация, управление 
на данните и комуникация между 
различните участници (доставчици на 
услуги, оператори на мрежи и други 
комунални услуги, потребители и т.н.).

вгражда в енергийни компоненти (напр. 
подстанции). Разгръщането на 
широколентовите мрежи трябва да 
се осъществява успоредно с 
изпълнението на интелигентни 
енергийни услуги, така че разходите и 
измененията на системата да бъдат 
разходно ориентирани и ефективни.
Тук са включени също основните 
услуги, позволяващи наблюдение на 
активите, управление на мощностите, 
автоматизация, управление на данните и 
комуникация между различните 
участници (доставчици на услуги, 
оператори на мрежи и други комунални 
услуги, потребители и т.н.).

Or. en


