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Изменение 1
Амелия Андерсдотер, Гунар Хьокмарк, Евжен Тошеновски, Катрин Тротман

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно насоки за трансевропейските 
телекомуникационни мрежи и за 
отмяна на Решение № 1336/97/ЕО

относно насоки за трансевропейските 
цифрови мрежи и за отмяна на Решение 
№ 1336/97/ЕО

Or. en

Изменение 2
Катрин Тротман, Амелия Андерсдотер

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) Цифровите 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 всеобхватен,
високоскоростен и безопасен достъп до 
интернет и на цифрови услуги 
съобразно интересите на обществото е 
от съществено значение за социалния и
икономическия растеж, 
конкурентоспособността, 
социалното приобщаване и единния 
пазар.
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Изменение 3
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер, Катрин Тротман

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) Цифровите 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.

Or. en

Изменение 4
Катрин Тротман, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) 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 
Съюзът иска да играе централна роля 
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в телекомуникационната индустрия.

Or. en

Изменение 5
Роландас Паксас

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Мащабните пилотни проекти между 
държавите членки, съфинансирани от 
Програмата за конкурентоспособност и 
иновации, напр. PEPPOL, STORK, 
epSOS, eCODEX и SPOCS, валидираха 
основни трансгранични цифрови услуги 
на вътрешния пазар въз основа на общи 
основни градивни елементи. Те вече 
достигнаха степента на зрелост, 
необходима за масовото им въвеждане, 
или ще я достигнат в близко бъдеще. 
Съществуващите проекти от общ 
интерес вече доказаха несъмнената си 
добавена стойност на европейско 
равнище, например в сферата на 
културното наследство (Europeana), 
закрилата на децата (програмата „По-
безопасен интернет“), социалната 
сигурност (EESSI), като същевременно 
се предлагат и други такива проекти, 
например в сферата на защитата на 
потребителите (онлайн решаване на 
спорове).

(5) Мащабните пилотни проекти между 
държавите членки, съфинансирани от 
Програмата за конкурентоспособност и 
иновации, напр. PEPPOL, STORK, 
epSOS, eCODEX и SPOCS, валидираха 
основни трансгранични цифрови услуги 
на вътрешния пазар въз основа на общи 
основни градивни елементи. Те вече 
достигнаха степента на зрелост, 
необходима за масовото им въвеждане, 
или ще я достигнат в близко бъдеще. 
Съществуващите проекти от общ 
интерес вече доказаха несъмнената си 
добавена стойност на европейско 
равнище, например в сферата на 
културното наследство (Europeana), 
закрилата на децата (програмата „По-
безопасен интернет“, включително 
програмата „По-добър интернет за 
децата“), социалната сигурност 
(EESSI), като същевременно се 
предлагат и други такива проекти, 
например в сферата на защитата на 
потребителите (онлайн решаване на 
спорове).

Or. en

Изменение 6
Ерик Банки

Предложение за регламент
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Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Предвид доказаната важна роля, 
която изигра за защитата и 
мобилизирането на потенциала на 
децата, работата на програмата 
„По-безопасен интернет“ (бъдеща 
„По-добър интернет за децата“) — с 
нейните звена за осведомяване, 
телефонни линии за съветване и 
горещи телефонни линии — е 
гарантирана за периода след 2014 г. и 
по-нататък.

Or. en

Изменение 7
Роландас Паксас

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Финансирането на програмата 
„По-безопасен интернет“, 
включително на центровете за по-
безопасен интернет (SIC) (с техните 
звена за осведомяване, телефонни 
линии за съветване и горещи 
телефонни линии) в държавите 
членки, както и на програмата „По-
добър интернет за децата“, трябва 
да бъде запазено.

Or. en

Изменение 8
Иво Белет, Дорис Пак, Петра Камереверт, Сабине Ферхайен, Хану Такула, Хелга 
Трюпел, Катрин Тротман, Мария Бадия и Кучет, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
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Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Що се отнася до инфраструктурите 
за цифрови услуги, основните градивни 
елементи ще имат приоритет пред 
останалите инфраструктури за цифрови 
услуги, тъй като те са предварително 
необходимо условие за изграждането 
на такива инфраструктури. 
Инфраструктурите за цифрови услуги 
следва, inter alia, да създават европейска 
добавена стойност и да отговарят на 
доказани нужди. Те следва да бъдат 
достатъчно зрели с оглед на тяхното 
внедряване — както в техническо, така 
и в оперативно отношение — и това да 
бъде доказано по-специално чрез 
успешно изпълнени пилотни проекти. 
Те следва да почиват върху конкретен 
план за постигане на устойчивост с цел 
да се осигури дългосрочната 
експлоатация на основните платформи 
за услуги и след МСЕ. Поради това 
финансовото подпомагане в рамките на 
настоящия регламент следва, където е 
възможно, да бъде постепенно 
оттеглено и да бъде мобилизирано 
финансиране от източници извън МСЕ.

(7) Що се отнася до инфраструктурите 
за цифрови услуги, основните градивни 
елементи и инфраструктурите за 
цифрови услуги, чиито елементи 
могат да бъдат използвани от други 
доставчици на услуги, ще имат 
приоритет пред останалите 
инфраструктури за цифрови услуги, тъй 
като първите предоставят основа, 
върху която вторите надграждат. 
Инфраструктурите за цифрови услуги 
следва, inter alia, да създават европейска 
добавена стойност и да отговарят на 
доказани нужди. Те следва да бъдат 
достатъчно зрели с оглед на тяхното 
внедряване — както в техническо, така 
и в оперативно отношение — и това да 
бъде доказано по-специално чрез 
успешно изпълнени пилотни проекти. 
Те следва да почиват върху конкретен 
план за постигане на устойчивост с цел 
да се осигури дългосрочната 
експлоатация на основните платформи 
за услуги и след МСЕ. Поради това 
финансовото подпомагане в рамките на 
настоящия регламент следва, където е 
възможно, да бъде постепенно 
оттеглено и да бъде мобилизирано 
финансиране от източници извън МСЕ.

Or. en

Обосновка

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
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‘other digital services’ providing models for others.

Изменение 9
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Инфраструктурите за цифрови 
услуги, необходими с цел 
изпълнението на правни задължения 
съгласно правото на ЕС и/или чрез 
които се разработват или осигуряват 
основни градивни елементи с 
потенциално голямо отражение 
върху изграждането на паневропейски 
публични услуги, следва да бъдат 
определени като приоритетни за 
финансиране с цел да се окаже 
подкрепа на множество 
инфраструктури за цифрови услуги и 
с течение на времето постепенно да 
се изгради европейска екосистема за 
оперативна съвместимост. Правни 
задължения в този контекст 
означава конкретни разпоредби, 
изискващи разработването или 
използването на инфраструктури за 
цифрови услуги или резултати, които 
могат да бъдат постигнати 
единствено чрез европейски 
инфраструктури за цифрови услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 10
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
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Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа се 
посочва, че до 2020 г. всички европейци 
следва да имат достъп до интернет със 
скорост над 30 Mbps и най-малко 50 % 
от европейските домакинства да ползват 
достъп до интернет със скорост над 
100 Mbps.

(11) В Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа се 
посочва, че до 2020 г. всички европейци 
следва да имат достъп до интернет със 
скорост над 30 Mbps и най-малко 50 % 
от европейските домакинства да ползват 
достъп до интернет със скорост над 
100 Mbps. Въпреки това, предвид 
бързото развитие на технологиите, 
което води до още по-бързи интернет 
връзки, днес е уместно да се цели 
интернет връзката за всички 
домакинства в Съюза да надхвърли 
100 Mbps, като при 50 % от 
домакинствата скоростта на 
достъпа до интернет да достига 
1 Gbps.

Or. en

Изменение 11
Гунар Хьокмарк, Евжен Тошеновски, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) 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, отваря нови 
възможности за всички региони, 
предоставя повече стойност на всеки 
отделен ползвател, а на Европа —
способността да се превърне във 
водеща икономика на знанието в 
световен мащаб. Бързото 
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разпространение на 
високоскоростните 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 
здравеопазването, производството и 
сектора на услугите.

Or. en

Изменение 12
Катрин Тротман, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Комбинацията от нови 
възможности в инфраструктурата и 
нови иновативни и оперативно 
съвместими услуги следва да задвижи 
един „добродетелен кръг“, като 
насърчава нарастващо търсене на 
високоскоростен широколентов 
достъп, на което би било добре да се 
откликне от търговска гледна точка.

Or. en

Изменение 13
Гунар Хьокмарк, Евжен Тошеновски, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 11б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Докато внедряването на 
оптични и свръхвисокоскоростни 
широколентови връзки в Европа 
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остава на незадоволително равнище, 
други икономики по света поемат 
водещата роля, като предлагат 
значително по-висок капацитет и 
скорости от 1 Gbps и повече. 
Инвестирането в оптични връзки за 
бита и за пасивната инфраструктура 
в мрежите за пренос е много важен 
елемент, ако Съюзът желае да се 
превърне в център на иновациите, 
знанието и услугите.

Or. en

Изменение 14
Гунар Хьокмарк, Евжен Тошеновски, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 11в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11в) Целите за 2020 г. следва да се 
преразгледат, с оглед на това Съюзът 
да има най-бързата широколентова 
скорост в света, като се търсят 
гаранции, че до 2020 г. всички 
граждани на Съюза ще имат достъп 
до скорост от 100 Mbps, а 50 % от 
домакинствата в ЕС — от или над 
1 Gbps.

Or. en

Изменение 15
Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Общественото финансиране на 
широколентовия достъп следва да 
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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 16
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 13б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) От първостепенно значение за 
завършването на единния цифров 
пазар на Съюза е да се гарантира, че 
потребителите могат да имат лесен 
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 г., според които 
поне 20 % от ползвателите на 
мобилен интернет в Европа биват 
ограничени под някаква форма във 
възможността да ползват VoIP 
услуги. Въпреки че се очаква 
конкуренцията да дисциплинира 
операторите, напредъкът е твърде 
бавен и затова на 
телекомуникационните мрежи с 
публично финансиране, които 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент, следва да бъде забранено 
да ограничават законни услуги.

Or. en
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Изменение 17
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 13б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) От първостепенно значение за 
завършването на единния цифров 
пазар на Съюза е да се гарантира, че 
потребителите могат да имат лесен 
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 г., според които 
поне 20 % от ползвателите на 
мобилен интернет в Европа биват 
ограничени под някаква форма във 
възможността да ползват VoIP 
услуги. Въпреки че се очаква 
конкуренцията да дисциплинира 
операторите, напредъкът е твърде 
бавен и затова на 
телекомуникационните мрежи с 
публично финансиране, които 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент, следва да бъде забранено 
да ограничават законни услуги.

Or. en

Изменение 18
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Финансовото подпомагане на 
проектите от общ интерес следва да се 

(19) Финансовото подпомагане на 
проектите от общ интерес следва да се 
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допълва от хоризонтални дейности, 
включително от техническа помощ, 
мерки за стимулиране на търсенето и за 
координация, които следва да имат за 
цел да увеличат максимално 
въздействието на интервенцията на ЕС.

допълва от дейности в подкрепа на 
програмата, включително от 
техническа помощ, мерки за 
стимулиране на търсенето и за 
координация, които следва да имат за 
цел да увеличат максимално 
въздействието на интервенцията на ЕС.

Or. en

Изменение 19
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Необходимо е да се съберат 
информация и статистически данни 
за строителните работи, които 
вероятно ще бъдат частично или 
напълно използвани за инсталиране 
на мрежи от ново поколение, и да се 
изгради база данни за надзор на тези 
работи, както и да се създаде 
европейски регистър на 
телекомуникационните мрежи, 
допълнен, където е възможно, с 
подобна информация относно 
енергийните и транспортните 
мрежи.

Or. en

Изменение 20
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Комисията следва да се подпомага (22) Комисията следва да се подпомага 
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от експертна група от представители на 
държавите членки, с която да се 
провеждат консултации и която да 
допринася, inter alia, към мониторинга 
на изпълнението на настоящите насоки, 
към планирането, оценката и 
разрешаването на проблемите при 
изпълнението.

от експертна група от представители на 
всички държави членки, с която да се 
провеждат консултации и която да 
допринася, inter alia, към мониторинга 
на изпълнението на настоящите насоки, 
към планирането, оценката и 
разрешаването на проблемите при 
изпълнението.

Or. ro

Изменение 21
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер, Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент установява 
насоки за навременното разгръщане на 
проекти от общ интерес в сферата на 
трансевропейските 
телекомуникационни мрежи и за 
тяхната оперативна съвместимост.

1. Настоящият регламент установява 
насоки за навременното разгръщане на 
проекти от общ интерес в сферата на 
трансевропейските цифрови мрежи и за 
тяхната оперативна съвместимост.

Or. en

Изменение 22
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер, Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„Цифрови мрежи“ означава 
широколентови мрежи и 
инфраструктури за цифрови услуги.

Or. en
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Изменение 23
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „Широколентови мрежи“ означава 
жични и безжични мрежи за достъп, 
помощна инфраструктура и опорни 
мрежи, способни да предоставят връзки 
с много висока скорост, като по този 
начин допринасят за заложените в 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа цели по 
отношение на широколентовите 
технологии.

е) „Широколентови мрежи“ означава 
жични, безжични или сателитни
мрежи за достъп, помощна 
инфраструктура и опорни мрежи, 
способни да предоставят връзки с много 
висока скорост, като по този начин 
допринасят за заложените в Програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа цели по отношение на 
широколентовите технологии.

Or. en

Обосновка

В името на технологичната неутралност следва да бъдат споменати всички видове 
технологии. При определени условия сателитните услуги биха могли също да играят 
роля.

Изменение 24
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „Широколентови мрежи“ означава 
жични и безжични мрежи за достъп, 
помощна инфраструктура и опорни 
мрежи, способни да предоставят връзки 
с много висока скорост, като по този 
начин допринасят за заложените в 
Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа цели 
по отношение на широколентовите 
технологии.

е) „Широколентови мрежи“ означава 
жични и безжични мрежи за достъп, 
помощна инфраструктура и опорни 
мрежи, способни да предоставят връзки 
с много висока скорост, като по този 
начин допринасят за заложените цели 
от 100 Mbps и 1 Gbps, а където е 
възможно и повече, по отношение на 
широколентовите технологии.
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Or. en

Изменение 25
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) икономически растеж и подкрепа за 
завършването на единния цифров пазар 
в подкрепа на конкурентоспособността 
на европейската икономика, 
включително на малките и средните 
предприятия (МСП);

а) икономически растеж и подкрепа за 
завършването и безпроблемното 
функциониране на единния цифров 
пазар в подкрепа на 
конкурентоспособността на 
европейската икономика, включително 
на малките и средните предприятия 
(МСП);

Or. en

Изменение 26
Катрин Тротман, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 2 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подобрения в ежедневието на 
гражданите, предприятията и органите 
на държавното управление чрез 
насърчаване на взаимната свързаност и 
оперативната съвместимост на 
националните, регионалните и местните 
телекомуникационни мрежи и на
достъпа до такива мрежи.

б) подобрения в ежедневието на 
гражданите, предприятията и органите 
на държавното управление на всяко 
равнище чрез насърчаване на
широколентовите мрежи, взаимната 
свързаност и на оперативната 
съвместимост на националните, 
регионалните и местните 
телекомуникационни мрежи, както и на
отворения и недискриминационен 
достъп до такива мрежи и цифровото 
приобщаване, като се отчита 
необходимостта от включване и 
свързване на най-слабо населените и 
най-слабо развити региони. С цел 
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завършването на единния цифров 
пазар, се гарантира тясно 
сътрудничество и координация на 
дейностите по програмата 
„Механизъм за свързване на Европа“ с 
националните и регионалните схеми 
за широколентов достъп.

Or. en

Изменение 27
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) изпълнение на правни задължения 
съгласно правото на ЕС и/или 
разработване или осигуряване на 
основни градивни елементи с 
потенциал да окажат голямо 
въздействие върху изграждането на 
паневропейски публични услуги, с цел 
да се подкрепят многобройни 
инфраструктури за цифрови услуги и 
с течение на времето постепенно да 
се изгради европейска екосистема за 
оперативна съвместимост. 

Or. ro

Изменение 28
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектите от общ интерес могат да 
обхващат целия цикъл, включително 
проучвания за приложимост, 

Проектите от общ интерес могат да 
обхващат целия цикъл, включително 
проучвания за приложимост, 
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изпълнение, непрекъсната работа, 
координиране и оценка.

изпълнение, непрекъсната работа и 
развитие, координиране и оценка.

Or. ro

Изменение 29
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проектите от общ интерес могат да
получават подкрепа от хоризонтални 
действия.

3. Проектите от общ интерес получават 
подкрепа от хоризонтални действия, 
доколкото това е възможно.

Or. en

Изменение 30
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проектите от общ интерес могат да 
получават подкрепа от хоризонтални
действия.

3. Проектите от общ интерес могат да 
получават подкрепа от действия в 
подкрепа на програмата.

Or. en

Изменение 31
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Действията, допринасящи към а) Действията, допринасящи към 
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проекти от общ интерес в сферата на 
инфраструктурите за цифрови услуги, 
могат да се подпомагат от:

проекти от общ интерес в сферата на 
инфраструктурите за цифрови услуги, 
могат да се подпомагат от:

а) обществени поръчки и/или – обществени поръчки. 

б) безвъзмездни средства.

Or. ro

Изменение 32
Катрин Тротман, Амелия Андерсдотер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Финансирането се разпределя, 
като се вземат предвид конкретните 
нужди на бенефициерите, по-
специално чрез балансиране на 
разделението между субсидии и 
иновативни финансови инструменти.

Or. en

Изменение 33
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Хоризонталните действия се 
подпомагат от:

в) Действията в подкрепа на 
програмата се подпомагат от:

Or. en

Изменение 34
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Хоризонталните действия се 
подпомагат от:

в) Хоризонталните действия се 
подпомагат от:

а) обществени поръчки и/или – обществени поръчки.
б) безвъзмездни средства.

Or. ro

Изменение 35
Иво Белет, Дорис Пак, Петра Камереверт, Сабине Ферхайен, Хану Такула, Хелга 
Трюпел, Катрин Тротман, Мария Бадия и Кучет, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На финансирането на основни 
градивни елементи, които са от 
решаващо значение за разработването, 
внедряването и експлоатацията на други 
инфраструктури за цифрови услуги, 
посочени в приложението, или чиито 
перспективи за използване в тези 
отношения могат да бъдат доказани, се 
отдава първостепенен приоритет.

2. На финансирането на основни 
градивни елементи и завършени 
инфраструктури за цифрови услуги,
съдържащи технически модели (като 
оперативно съвместим модел на 
данни, стандарти по отношение на 
правата за достъп или мрежови 
модел за свързване на всички държави 
членки), чиито перспективи за 
използване при разработването, 
внедряването и експлоатацията на други 
инфраструктури за цифрови услуги, 
посочени в приложението, могат да 
бъдат доказани, се отдава 
първостепенен приоритет.

Or. en

Обосновка

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
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model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. At the same time, some ‘building blocks’ 
listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor ‘essential’ elements for operating 
other services. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Изменение 36
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер, Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На инфраструктурите за цифрови 
услуги в подкрепа на конкретни 
разпоредби от законодателството на 
ЕС, които стъпват върху 
съществуващи основни градивни 
елементи, се отдава второстепенен
приоритет.

3. Отдава се приоритет и на други 
инфраструктури за цифрови услуги, 
посочени в приложението (част 1, 
точка 2).

Or. en

Изменение 37
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер, Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) тъй като основната платформа за 
услуги е необходимо условие за 
създаването на инфраструктура за 
цифрови услуги, подкрепата за 
основни платформи за услуги и за 
техните общи основни градивни 
елементи е с приоритет пред общите 
услуги.

Or. en
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Изменение 38
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на целите, предвидени в 
член 3, и в зависимост от наличния 
бюджет, в работните програми могат да 
се определят допълнителни критерии за 
допустимост и приоритетност в сферата 
на инфраструктурите за цифрови 
услуги.

4. Въз основа на целите, предвидени в 
член 3, и в зависимост от наличния 
бюджет, в работните програми, 
определени в Регламент (ЕС) № / за 
създаване на Механизъм за свързване 
на Европа („работни програми“),
могат да се определят допълнителни 
критерии за допустимост и 
приоритетност в сферата на 
инфраструктурите за цифрови услуги.

Or. en

Изменение 39
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на целите, предвидени в 
член 3, и в зависимост от наличния 
бюджет, в работните програми могат да 
се определят допълнителни критерии за 
допустимост и приоритетност в сферата 
на инфраструктурите за цифрови 
услуги.

4. Въз основа на целите, предвидени в 
член 3 и в приложението към 
настоящия регламент, и в зависимост 
от наличния бюджет, в работните 
програми могат да се определят 
допълнителни критерии за допустимост 
и приоритетност в сферата на 
инфраструктурите за цифрови услуги.

Or. en

Обосновка

Следва да се подчертае, че приложението също е част от основата за подбора на 
проекти и следователно не бива да бъде пренебрегвано.
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Изменение 40
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да имат значителен принос към 
постигането на целите на Програмата в 
областта на цифровите технологии 
за Европа;

а) да имат значителен принос към 
постигането на целите за 
широколентов достъп от 100 Mbps и 
1 Gbps, а когато е възможно и повече;

Or. en

Изменение 41
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да използват технология, която се 
счита за най-подходяща за 
удовлетворяване на потребностите 
на въпросната област, като се 
отчитат географските, социалните 
и икономическите фактори въз основа 
на обективни критерии и в 
съответствие с принципа за 
технологичен неутралитет;

заличава се

Or. en

Изменение 42
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
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Член 6 – параграф 5 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да внедряват технология от 
последно поколение и/или да почиват 
върху иновативни бизнес модели и да 
притежават голям потенциал за 
последващо възпроизвеждане.

е) да предлагат най-доброто 
съотношение между авангардните 
технологии по отношение на 
капацитет на потока от данни, 
сигурност на предаване, устойчивост 
на мрежата и ефективност на 
разходите.

Or. en

Изменение 43
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Критериите, посочени в буква е) от 
предходния параграф, не се изискват 
по отношение на проекти, 
финансирани от допълнителен, 
специално заделен принос, 
предоставен в съответствие с 
член 15, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) № xxx/2012 [Регламент за МСЕ].

заличава се

Or. en

Изменение 44
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Критериите за допустимост на 
хоризонтални действия се определят в 
работните програми.

7. Критериите за допустимост на 
действия в подкрепа на програмата се 
определят в работните програми.
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Or. en

Изменение 45
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер, Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът може да установява контакти, 
да участва в дискусии, да обменя 
информация и да си сътрудничи с 
публични органи или всякакви други 
организации в трети държави, за да 
постигне някоя от целите на настоящите 
насоки. Наред с останалите цели това 
сътрудничество трябва да преследва и 
целта да се спомага за налагането на 
оперативната съвместимост между 
телекомуникационните мрежи в 
Съюза и телекомуникационните
мрежи на трети държави.

Съюзът може да установява контакти, 
да участва в дискусии, да обменя 
информация и да си сътрудничи с 
публични органи или всякакви други 
организации в трети държави, за да 
постигне някоя от целите на настоящите 
насоки. Наред с останалите цели това 
сътрудничество трябва да преследва и 
целта да се спомага за налагането на 
оперативната съвместимост между
цифровите мрежи в Съюза и 
цифровите мрежи на трети държави.

Or. en

Изменение 46
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Въз основа на информацията, 
получена по член 21 от Регламент ХХХ 
за създаване на МСЕ, държавите членки 
и Комисията обменят най-добри 
практики и информация за напредъка, 
постигнат по прилагането на 
настоящите насоки. Годишен преглед 
на тази информация се изпраща на 
Европейския парламент. Държавите 
членки ангажират в процеса 
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местните регионални органи.

Or. en

Изменение 47
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията провежда консултации с и 
се подпомага от експертна група, 
съставена от по един представител на 
всяка държава членка. Експертната 
група подпомага Комисията по-
специално в:

2. Комисията провежда консултации с и 
се подпомага от експертна група, 
съставена от по един представител на 
всяка държава членка. Експертната 
група подпомага Комисията по-
специално в:

а) следенето на изпълнението на 
настоящите насоки;

а) следенето на изпълнението на 
настоящите насоки;

б) изготвянето на национални планове 
или стратегии, където е приложимо;

б) изготвянето на национални планове 
или стратегии, където е приложимо;

в) предприемането на мерки за оценка 
на изпълнението на работните програми 
на финансово и техническо равнище;

в) предприемането на мерки за оценка 
на изпълнението на работните програми 
на финансово и техническо равнище;

г) разрешаване на съществуващи или 
нововъзникващи проблеми в 
изпълнението на проектите.

г) разрешаване на съществуващи или 
нововъзникващи проблеми в 
изпълнението на проектите;

Експертната група може да обсъжда и 
всякакви други въпроси, отнасящи се до 
разработването на трансевропейски 
телекомуникационни мрежи.

д) картографиране на 
инфраструктури и обмен на 
информация.

Експертната група може да обсъжда и 
всякакви други въпроси, свързани с 
развитието на трансевропейски 
телекомуникационни мрежи.

Експертната група подпомага 
Комисията по-специално в 
подготвителната работа преди 
изготвянето на годишната и 
многогодишната работна програма и 
нейното преразглеждане, посочени 
съответно в член 17, параграфи 1 и 2 
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от Регламент (ЕС) хххx/хххx за 
създаване на Механизъм за свързване 
на Европа.
За тази цел, експертната група 
започва структурирано 
сътрудничество със субектите, 
участващи в планирането, 
разработването и управлението на 
далекосъобщителни мрежи и услуги 
от рода на, наред с другото, местни и 
регионални органи, национални 
регулаторни органи и Органа на 
европейските регулатори в областта 
на електронните съобщения 
(ОЕРЕС), доставчици на интернет, 
администратори на публични мрежи 
и производители на компоненти.
Комисията и Европейската 
инвестиционна банка обръщат 
специално внимание на становищата 
на експертната група и публично 
аргументират всички случаи, в които 
тези становища не са взети под 
внимание. Комисията информира 
експертната група, на всяко свое 
заседание, за напредъка в 
изпълнението на работната 
програма.

Or. en

Изменение 48
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изготвянето на национални планове 
или стратегии, където е приложимо;

б) координирането на национални 
планове или стратегии, където е 
приложимо;

Or. en
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Изменение 49
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер, Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – последна алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Експертната група може да обсъжда и 
всякакви други въпроси, отнасящи се до 
разработването на трансевропейски 
телекомуникационни мрежи.

Експертната група може да обсъжда и 
всякакви други въпроси, отнасящи се до 
разработването на трансевропейски 
цифрови мрежи.

Or. en

Изменение 50
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Този доклад следва да съдържа 
оценка по следните въпроси:
а) постигнатия напредък при 
разработването, изграждането и 
пускането в експлоатация на проекти 
от общ интерес, и когато е 
приложимо, закъсненията в 
изпълнението на проектите и други 
възникнали затруднения;
б) финансовите средства, 
предназначени и вложени от Съюза за 
проекти от общ интерес в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ xxxx/хххх 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;
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Or. en

Изменение 51
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер, Катрин Тротман

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – първи параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интервенциите в сферата на 
инфраструктурите за цифрови услуги 
като цяло разчитат на подход с две нива: 
основни платформи за услуги и общи 
услуги. Тъй като основната 
платформа за услуги е необходимо 
условие за създаването на 
инфраструктура за цифрови услуги, 
подкрепата за основни платформи за 
услуги и за техните общи основни 
градивни елементи е с приоритет 
пред общите услуги.

Интервенциите в сферата на 
инфраструктурите за цифрови услуги 
като цяло разчитат на подход с две нива: 
основни платформи за услуги и общи 
услуги.

Or. en

Изменение 52
Иво Белет, Дорис Пак, Петра Камереверт, Сабине Ферхайен, Хану Такула, Хелга 
Трюпел, Катрин Тротман, Мария Бадия и Кучет, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – втори параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните платформи за услуги и 
техните общи основни градивни 
елементи удовлетворяват 
потребностите на проектите от общ 
интерес от оперативна съвместимост и 
сигурност. Предназначението им е да 
осигурят възможност за взаимодействие 
с помощта на цифрови технологии 
между публичните органи и гражданите, 
публичните органи и предприятията и 

Основните платформи за услуги 
удовлетворяват потребностите на 
проектите от общ интерес от оперативна 
съвместимост и сигурност. 
Предназначението им е да осигурят 
възможност за взаимодействие с 
помощта на цифрови технологии между 
публичните органи и гражданите, 
публичните органи и предприятията и 
организациите и между публичните 
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организациите и между публичните 
органи на различните държави членки 
чрез стандартизирани, трансгранични и 
удобни за използване платформи за 
взаимодействие. Инфраструктурите за 
цифрови услуги, които се явяват 
основни градивни елементи, имат 
приоритет пред останалите 
инфраструктури за цифрови услуги,
тъй като те са необходимо условие за 
тяхното изграждане. Общите услуги 
осигуряват връзката между основните 
платформи за услуги и дават 
възможност на услугите с национална 
добавена стойност да използват 
основните платформи за услуги. Те 
осигуряват портали между 
националните услуги и основните 
платформи за услуги и дават 
възможност на националните публични 
органи и организации, на предприятията 
и/или на гражданите да имат достъп до 
основните платформи за услуги за 
своите трансгранични операции. 
Осигурява се качеството на услугите и 
подкрепа за заинтересованите страни, 
участващи в трансгранични операции. 
Те подкрепят и стимулират 
възприемането на основните платформи 
за услуги.

органи на различните държави членки 
чрез стандартизирани, трансгранични и 
удобни за използване платформи за 
взаимодействие. Инфраструктурите за 
цифрови услуги, които представляват 
неразделна част от други 
инфраструктури за цифрови услуги 
или могат да послужат като модел за 
нови платформи, имат приоритет пред 
останалите инфраструктури за цифрови 
услуги. Общите услуги осигуряват 
връзката между основните платформи за 
услуги и дават възможност на услугите 
с национална добавена стойност да 
използват основните платформи за 
услуги. Те осигуряват портали между 
националните услуги и основните 
платформи за услуги и дават 
възможност на националните публични 
органи и организации, на предприятията 
и/или на гражданите да имат достъп до 
основните платформи за услуги за 
своите трансгранични операции. 
Осигурява се качеството на услугите и 
подкрепа за заинтересованите страни, 
участващи в трансгранични операции. 
Те подкрепят и стимулират 
възприемането на основните платформи 
за услуги.

Or. en

Обосновка

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.
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Изменение 53
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение –част 1 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Други инфраструктури за цифрови
услуги, предварително набелязани като 
допустими в съответствие с член 6, 
параграф 1:

2. Основни платформи за услуги, 
предварително набелязани като 
допустими в съответствие с член 6, 
параграф 1:

Or. en

Обосновка

Неяснота има още в оригиналната формулировка, където категорията „основни 
платформи за услуги, определени в член 2“ се появява чак в буква е), където изрично 
назовава основна платформа за услуги. Следователно или всички услуги, споменати 
тук, са основни платформи за услуги, или определението не намира съответствие в 
текста.

Изменение 54
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер, Катрин Тротман

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Други инфраструктури за цифрови 
услуги, предварително набелязани като 
допустими в съответствие с член 6, 
параграф 1:

2. Други инфраструктури за цифрови 
услуги, предварително набелязани като 
допустими в съответствие с член 6, 
параграфи 1 и 3:

Or. en

Изменение 55
Иво Белет, Дорис Пак, Петра Камереверт, Сабине Ферхайен, Хану Такула, Хелга 
Трюпел, Катрин Тротман, Мария Бадия и Кучет, Кристина Гутиерес-Кортинес, 
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
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Приложение – част 1 – точка 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Достъп до цифрови ресурси за 
европейското културно наследство: 
отнася се до основната платформа за 
услуги, базирана на настоящия портал 
Europeana. Платформата ще осигурява 
единна точка за достъп до отделните 
обекти на европейското културно 
наследство, набор от спецификации на 
интерфейси за взаимодействие с 
инфраструктурата (търсене на данни, 
изтегляне 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.

е) Достъп до цифрови ресурси за 
европейското културно наследство: 
отнася се до основната платформа за 
услуги, базирана на настоящия портал 
Europeana. Платформата осигурява 
централна точка за достъп до 
отделните обекти на европейското 
културно наследство, набор от 
спецификации на интерфейси за 
взаимодействие с инфраструктурата 
(търсене на данни, изтегляне 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.

Or. en

Обосновка

Europeana вече осигурява такъв достъп. В действителност Europeana е доста 
напреднала със своя оперативно съвместим модел на данни и права на 
стандартизация, заимствани от публичните цифрови библиотеки в Северна Америка, 
Африка и Корея. Освен това тя не е единна точка за достъп, тъй като използва API, 
за да предоставя достъп от всяко място, където се намира потребителят, и във 
всеки момент, в който той пожелае това.

Изменение 56
Юрген Кройцман, Греъм Уотсън

Предложение за регламент
 Приложение – част 1 – точка 2 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) Инфраструктура за услуги за по-
безопасен интернет: отнася се до 
платформа за придобиване, 
експлоатация и поддръжка на 
споделени компютърни системи, бази 
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данни и софтуерни инструменти за 
центровете за по-безопасен интернет 
(SIC) в държавите членки. Включени 
са също така операции по реагиране 
на съобщения за съдържание, свързано 
със сексуална злоупотреба, 
включително организирането на 
горещи телефонни линии за 
съобщаване на злоупотреби, 
телефонни линии за съветване и 
дейности за повишаване на 
осведомеността на национално 
равнище, както и връзка с полицейски 
органи, в това число международни 
организации като Интерпол, а когато 
е необходимо, и отстраняване на 
това съдържание от съответните 
уебсайтове. Инфраструктурата ще 
бъде подпомагана от общи бази данни 
и услуги, като:
а) платформи за обучение и 
разработване на най-добри практики 
за SIC в държавите членки;
б) национални 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;
в) национални горещи телефонни 
линии за съобщаване на незаконно 
съдържание в интернет, свързано със 
сексуална злоупотреба с деца;
г) национални кампании за 
повишаване на осведомеността;
д) инструменти за осигуряване на 
достъп до съдържание и услуги, 
подходящи за съответната възраст;
е) софтуер, който позволява лесно и 
бързо да се съобщава за незаконно 
съдържание и да се отстранява то 
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от мрежата, както и да се докладва 
за случаи на прелъстяване и 
психически тормоз;
ж) 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 
откриване на децата-жертви, 
извършителите и търговията с 
такова съдържание.

Or. en

Обосновка

В последните години центровете за по-безопасен интернет (SIC) получиха похвали за 
работата си, поради което дейността им следва да бъде продължена. 
Първоначалната формулировка не гарантира достатъчно финансиране за всички 
операции, включително кампаниите за повишаване на осведомеността, които 
понастоящем се финансират от ЕС. Следователно платформата за по-безопасен 
интернет се премества към основните градивни елементи, за да се отрази нейното 
значение и да се гарантира приоритетно финансиране. Също така следва да се 
подчертае, че с оглед на по-доброто сътрудничество с националните правоприлагащи 
органи, вместо централизирана услуга на равнището на ЕС, следва да се предоставят 
горещи телефонни линии и телефонни линии за съветване на национално равнище.

Изменение 57
Юрген Кройцман, Греъм Уотсън

Предложение за регламент
 Приложение – част 1 – точка 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Инфраструктура за услуги за по-
безопасен интернет: отнася се до 
платформа за придобиване, 
експлоатация и поддръжка на 
споделени компютърни системи, бази 
данни и софтуерни инструменти за 
центровете за по-безопасен интернет 
(SIC) в държавите членки. Включени 
са също така вътрешните операции 

заличава се
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по реагирането на съобщения за 
съдържание, свързано със сексуална 
злоупотреба, както и връзка с 
полицейски органи, в това число 
международни организации като 
Интерпол, а когато е необходимо, и 
отстраняване на това съдържание 
от съответните уебсайтове. 
Инфраструктурата ще бъда 
подпомагана от общи бази данни.

Or. en

Обосновка

В последните години центровете за по-безопасен интернет (SIC) получиха похвали за 
работата си, поради което дейността им следва да бъде продължена. 
Първоначалната формулировка не гарантира достатъчно финансиране за всички 
операции, включително кампаниите за повишаване на осведомеността, които 
понастоящем се финансират от ЕС. Следователно платформата за по-безопасен 
интернет се премества към основните градивни елементи, за да се отрази нейното 
значение и да се гарантира приоритетно финансиране. Също така следва да се 
подчертае, че с оглед на по-доброто сътрудничество с националните правоприлагащи 
органи, вместо централизирана услуга на равнището на ЕС, следва да се предоставят 
горещи телефонни линии и телефонни линии за съветване на национално равнище.

Изменение 58
Ерик Банки

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – точка 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Инфраструктура за услуги за по-
безопасен интернет: отнася се до 
платформа за придобиване, 
експлоатация и поддръжка на споделени 
компютърни системи, бази данни и 
софтуерни инструменти за центровете 
за по-безопасен интернет (SIC) в 
държавите членки. Включени са също 
така вътрешните операции по 
реагирането на съобщения за 
съдържание, свързано със сексуална 
злоупотреба, както и връзка с 

ж) Инфраструктура за услуги за по-
безопасен интернет: отнася се до 
платформа за придобиване, 
експлоатация и поддръжка на споделени 
компютърни системи, бази данни и 
софтуерни инструменти за центровете 
за по-безопасен интернет (SIC) в 
държавите членки. SIC в държавите 
членки са основните елементи от 
инфраструктурата за услуги за по-
безопасен интернет, като техните 
телефонни линии за съветване, 
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полицейски органи, в това число 
международни организации като 
Интерпол, а когато е необходимо, и 
отстраняване на това съдържание от 
съответните уебсайтове. 
Инфраструктурата ще бъда подпомагана 
от общи бази данни.

горещи телефонни линии и дейности 
за повишаване на осведомеността са 
от особено значение. Следователно 
звената за осведомяване, 
телефонните линии за съветване и 
горещите телефонни линии на SIC 
имат нужда от гарантирано годишно 
финансиране в размер на поне 
15 милиона евро. Включени са също 
така вътрешните операции по 
реагирането на съобщения за 
съдържание, свързано със сексуална 
злоупотреба, както и връзка с 
полицейски органи, в това число 
международни организации като 
Интерпол, а когато е необходимо, и 
отстраняване на това съдържание от 
съответните уебсайтове. 
Инфраструктурата ще бъда подпомагана 
от общи бази данни.

Or. en

Изменение 59
Вики Форд, Ерик Банки

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – точка 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Инфраструктура за услуги за по-
безопасен интернет: отнася се до 
платформа за придобиване, 
експлоатация и поддръжка на споделени 
компютърни системи, бази данни и 
софтуерни инструменти за центровете 
за по-безопасен интернет (SIC) в 
държавите членки. Включени са също 
така вътрешните операции по 
реагирането на съобщения за 
съдържание, свързано със сексуална 
злоупотреба, както и връзка с 
полицейски органи, в това число 
международни организации като 
Интерпол, а когато е необходимо, и 

ж) Инфраструктура за услуги за по-
безопасен интернет: отнася се до 
платформа за придобиване, 
експлоатация и поддръжка на споделени 
компютърни системи, бази данни и 
софтуерни инструменти за центровете 
за по-безопасен интернет (SIC) в 
държавите членки. SIC в държавите 
членки са основните елементи от 
инфраструктурата за услуги за по-
безопасен интернет, като техните 
телефонни линии за съветване,
горещи телефонни линии и дейности 
за повишаване на осведомеността са 
от особено значение. Включени са 
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отстраняване на това съдържание от 
съответните уебсайтове. 
Инфраструктурата ще бъда подпомагана 
от общи бази данни.

също така вътрешните операции по 
реагирането на съобщения за 
съдържание, свързано със сексуална 
злоупотреба, както и връзка с 
полицейски органи, в това число 
международни организации като 
Интерпол, а когато е необходимо, и 
отстраняване на това съдържание от 
съответните уебсайтове. 
Инфраструктурата ще бъда подпомагана 
от общи бази данни.

Or. en

Изменение 60
Клодет Абела Балдакино

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – точка 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Инфраструктура за услуги за по-
безопасен интернет: отнася се до 
платформа за придобиване, 
експлоатация и поддръжка на споделени 
компютърни системи, бази данни и 
софтуерни инструменти за центровете 
за по-безопасен интернет (SIC) в 
държавите членки. Включени са също 
така вътрешните операции по 
реагирането на съобщения за 
съдържание, свързано със сексуална 
злоупотреба, както и връзка с 
полицейски органи, в това число 
международни организации като 
Интерпол, а когато е необходимо, и 
отстраняване на това съдържание от 
съответните уебсайтове. 
Инфраструктурата ще бъда подпомагана 
от общи бази данни.

ж) Инфраструктура за услуги за по-
безопасен интернет: отнася се до 
платформа за придобиване, 
експлоатация и поддръжка на споделени 
компютърни системи, бази данни и 
софтуерни инструменти за центровете 
за по-безопасен интернет (SIC) в 
държавите членки. SIC в държавите 
членки са основополагащите 
елементи от инфраструктурата за 
услуги за по-безопасен интернет. SIC 
гарантират добавената стойност за 
Съюза само ако са част от основните 
услуги на Съюза. Включени са също 
така вътрешните операции по 
реагирането на съобщения за 
съдържание, свързано със сексуална 
злоупотреба, както и връзка с 
полицейски органи, в това число 
международни организации като 
Интерпол, а когато е необходимо, и 
отстраняване на това съдържание от 
съответните уебсайтове. 
Инфраструктурата ще бъда подпомагана 
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от общи бази данни.

Or. en

Изменение 61
Роландас Паксас

Предложение за регламент
 Приложение – част 1 – точка 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Инфраструктура за услуги за по-
безопасен интернет: отнася се до 
платформа за придобиване, 
експлоатация и поддръжка на споделени 
компютърни системи, бази данни и 
софтуерни инструменти за центровете 
за по-безопасен интернет (SIC) в 
държавите членки. Включени са също 
така вътрешните операции по 
реагирането на съобщения за 
съдържание, свързано със сексуална 
злоупотреба, както и връзка с 
полицейски органи, в това число 
международни организации като 
Интерпол, а когато е необходимо, и 
отстраняване на това съдържание от 
съответните уебсайтове. 
Инфраструктурата ще бъда подпомагана 
от общи бази данни.

ж) Инфраструктура за услуги за по-
безопасен интернет: отнася се до 
платформа за придобиване, 
експлоатация и поддръжка на споделени 
компютърни системи, бази данни и 
софтуерни инструменти за центровете 
за по-безопасен интернет (SIC), 
включително звена за осведомяване, 
телефонни линии за съветване и 
горещи телефонни линии, в държавите 
членки. Включени са също така 
вътрешните операции по реагирането на 
съобщения за съдържание, свързано със 
сексуална злоупотреба, както и връзка с 
полицейски органи, в това число 
международни организации като 
Интерпол, а когато е необходимо, и 
отстраняване на това съдържание от 
съответните уебсайтове. 
Инфраструктурата ще бъда подпомагана 
от общи бази данни.

Or. en

Изменение 62
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
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 Приложение – част 1 – точка 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Инфраструктура за услуги за по-
безопасен интернет: отнася се до 
платформа за придобиване, 
експлоатация и поддръжка на споделени 
компютърни системи, бази данни и 
софтуерни инструменти за центровете 
за по-безопасен интернет (SIC) в 
държавите членки. Включени са също 
така вътрешните операции по 
реагирането на съобщения за 
съдържание, свързано със сексуална 
злоупотреба, както и връзка с 
полицейски органи, в това число 
международни организации като 
Интерпол, а когато е необходимо, и 
отстраняване на това съдържание от 
съответните уебсайтове. 
Инфраструктурата ще бъда подпомагана 
от общи бази данни.

ж) Инфраструктура за услуги за по-
безопасен интернет: отнася се до 
платформа за придобиване, 
експлоатация и поддръжка на споделени 
компютърни системи, бази данни и 
софтуерни инструменти за центровете 
за по-безопасен интернет (SIC) в 
държавите членки. Включени са също 
така вътрешните операции и 
националните телефонни линии за 
съветване за реагиране на съобщения 
за съдържание, свързано със сексуална 
злоупотреба, както и връзка с 
полицейски органи, в това число 
международни организации като 
Интерпол, а когато е необходимо, и 
отстраняване на това съдържание от 
съответните уебсайтове. 
Инфраструктурата ще бъда подпомагана 
от общи бази данни.

Or. en

Обосновка

Мрежата от национални телефонни линии за съветване, която съществува от 
1999 г., доказа своята полезност и следва да продължи да работи.

Изменение 63
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер, Катрин Тротман

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – точка 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) Развитие на инфраструктурите 
на обществения транспорт, които 
позволяват използването на сигурни и 
оперативно съвместими услуги за 
мобилна близост: развитието на 
инфраструктурите на обществения 
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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.

Or. en

Изменение 64
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – точка 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) Електронни регистри и/или 
специализирани национални ИТ 
системи, чието създаване и взаимно
свързване стана задължително на 
европейско равнище по силата на 
голям брой регламенти, директиви и 
решения.

Or. ro

Изменение 65
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер, Катрин Тротман

Предложение за регламент
Приложение – раздел 1 – точка 2 – буква зб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) Европейска платформа за достъп 
до образователни ресурси. Целта е да 
се използват предимствата на ИКТ в 
областта на образованието чрез 
общоевропейски достъп до споделени 
образователни материали. 
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Ефективният по отношение на 
разходите достъп до учебни 
материали и подобряването на 
качеството им чрез партньорски 
проверки ще укрепи европейското 
сближаване, като осигури 
възможност за контакти, 
сътрудничество и дебати между 
обучаващите се и в рамките на 
академичната общност. 
Платформата ще служи като основа 
за сътрудничество между 
образователните институции, 
улеснявайки изпълнението на други 
програми на Съюза като „Еразъм за 
всички“. Тя ще подобри достъпа до 
образование и ще укрепи позицията на 
Съюза в академичната сфера в 
световен мащаб.

Or. en

Изменение 66
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Приложение – раздел 1 – точка 2 – буква зб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) Оперативно съвместими 
трансгранични услуги за електронно 
управление.

Or. ro

Изменение 67
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
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Приложение – част 2 – точка 2 – уводна част – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато това е възможно, се 
използват потенциалните 
взаимодействия между разгръщането 
на широколентови и други комунални 
мрежи (енергийна, транспортна, 
водопроводна, канализационна и т.н.), 
и особено на свързаните с 
„интелигентното“ 
електроразпределение.

Or. en

Обосновка

Докато предходните две букви съдържат конкретни действия, буква в) прилича 
повече на предварително условие или цел и следователно не следва да бъде част от 
изброяването.

Изменение 68
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
 Приложение – част 2 – точка 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Помощ за намаляване на 
цифровото разделение.

Or. ro

Изменение 69
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
 Приложение – част 2 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички проекти, получили финансова Всички проекти, получили финансова 
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подкрепа по настоящия регламент, 
трябва да имат значим принос към 
постигането целите на Програмата в 
областта на цифровите технологии 
за Европа.

подкрепа по настоящия регламент, 
трябва да имат значим принос към 
постигането на целите от 100 Mbps и 
1 Gbps, а където е възможно и повече.

Or. en

Изменение 70
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
 Приложение – част 2 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички проекти, получили финансова 
подкрепа по настоящия регламент, 
трябва да имат значим принос към 
постигането целите на Програмата в 
областта на цифровите технологии за 
Европа.

Всички проекти, получили финансова 
подкрепа по настоящата част, трябва 
да имат значим принос към постигането 
на целите на Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа.

Or. en

Обосновка

Този текст или касае специално частта за широколентовите услуги, или следва да 
бъде поставен в началото на приложението. Тъй като не всички инфраструктури за 
цифрови услуги могат да имат пряка връзка с целите по програмата в областта на 
цифровите технологии, следва да стане ясно, че това изискване се прилага само по 
отношение на частта за широколентовите мрежи.

Изменение 71
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
 Приложение – част 2 – точка 2 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Действията, които се финансират 
пряко от Съюза, трябва:

в) Действията, които се финансират 
пряко от Съюза, трябва да имат голям 
потенциал за възпроизвеждане и по 
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този начин да дават възможност за 
постигане чрез техния 
демонстрационен ефект на по-голямо 
въздействие върху пазара. Освен това 
действията трябва:

Or. en

Обосновка

Всички проекти следва да имат голям потенциал за възпроизвеждане. Публичните 
средства не следва да бъдат използвани за проекти, които изискват специфични 
решения, приложими само при специални условия, а за проекти, които имат 
потенциал да бъдат приложени в по-широк мащаб. Това отговаря също и на член 6, 
параграф 5, буква е), където потенциалът за възпроизвеждане е включен като 
кумулативен, а не като алтернативен елемент.

Изменение 72
Гунар Хьокмарк, Евжен Тошеновски, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
 Приложение – част 2 – точка 2 – буква а) – подточка а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да почиват на технологии последно 
поколение, били те жични или 
безжични, които са в състояние да 
осигуряват действително 
високоскоростни широколентови 
услуги, и по този начин да отговарят на 
търсенето на приложения, които 
изискват голяма широчина на лентата, 
или

а) да почиват на технологии последно 
поколение, били те жични или 
безжични, които са в състояние да 
осигуряват действително 
високоскоростни широколентови услуги 
със скорости от поне 100 Mbps, и по 
този начин да отговарят на търсенето на 
приложения, които изискват голяма 
широчина на лентата, или

Or. en

Изменение 73
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
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 Приложение – част 2 – точка 2 – буква а) – подточка в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да имат голям потенциал за 
възпроизвеждане и по този начин да 
дават възможност за постигане чрез 
техния демонстрационен ефект на
по-голям ефект на пазара.

заличава се

Or. en

Обосновка

Всички проекти следва да имат голям потенциал за възпроизвеждане. Публичните 
средства не следва да бъдат използвани за проекти, които изискват специфични 
решения, приложими само при специални условия, а за проекти, които имат 
потенциал да бъдат приложени в по-широк мащаб. Това отговаря също и на член 6, 
параграф 5, буква е), където потенциалът за възпроизвеждане е включен като 
кумулативен, а не като алтернативен елемент.

Изменение 74
Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Приложение – част 2 – точка 2 – буква а) – подточка ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да са съобразени с приложимото 
законодателство, по-специално със 
законодателството в областта на 
конкуренцията и със задължението 
да осигуряват достъп; само мрежи, 
отворени за конкуренция, следва да 
имат право на публично финансиране, 
определено в този регламент.

Or. en

Изменение 75
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
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Приложение – част 2 – точка 2 – буква а) – подточка вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) да подкрепят отворения характер 
на интернет, като гарантират, че 
блокирането на законни услуги на 
телекомуникационни мрежи, 
финансирани чрез настоящия 
регламент, е забранено, позволявайки 
разумно управление на трафика в 
моменти на претоварване на 
мрежата в пикови часове при 
спазване на 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 76
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Приложение – част 2 – точка 2 – буква а) – подточка вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) да подкрепят отворения характер 
на интернет, като гарантират, че 
блокирането на услуги на 
телекомуникационни мрежи, 
финансирани чрез настоящия 
регламент, е забранено, позволявайки 
разумно управление на трафика в 
моменти на претоварване на 
мрежата в пикови часове при 
спазване на изискванията за качество 
на услугите, определени в член 22, 
параграф 3 от Директива 2002/22/ЕО 
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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 77
Евжен Тошеновски, Гунар Хьокмарк, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
 Приложение – част 2 – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Действията, финансирани от 
допълнителен, специално заделен 
принос, предоставен в съответствие с 
член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ xxxx/2012 [Регламента за МСЕ], 
трябва да създават значителни нови 
възможности на пазара като наличие на 
широколентови услуги, скорости и 
капацитет. Проектите, които осигуряват 
скорост на пренос на данните под 
30 Mbps, следва да осигурят 
увеличаването с течение на времето на 
скоростите до поне 30 Mbps.

б) Действията, финансирани от 
допълнителен, специално заделен 
принос, предоставен в съответствие с 
член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ xxxx/2012 [Регламента за МСЕ], 
трябва да създават значителни нови 
възможности на пазара като наличие на 
широколентови услуги, скорости и 
капацитет. Проектите, които осигуряват 
скорост на пренос на данните под 
100 Mbps, следва да осигурят 
увеличаването с течение на времето на 
скоростите до поне 100 Mbps.

Or. en

Изменение 78
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
 Приложение – част 2 – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Действията, финансирани от 
допълнителен, специално заделен 

б) Действията, финансирани от 
допълнителен, специално заделен 
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принос, предоставен в съответствие с 
член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ xxxx/2012 [Регламента за МСЕ], 
трябва да създават значителни нови 
възможности на пазара като наличие на 
широколентови услуги, скорости и 
капацитет. Проектите, които 
осигуряват скорост на пренос на 
данните под 30 Mbps, следва да 
осигурят увеличаването с течение на 
времето на скоростите до поне 30 Mbps.

принос, предоставен в съответствие с 
член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ xxxx/2012 [Регламента за МСЕ], 
трябва да създават значителни нови 
възможности на пазара като наличие на 
широколентови услуги, скорости и 
капацитет. Проектите осигуряват
увеличаването с течение на времето на 
скоростите до целите на Програмата в 
областта на цифровите технологии.

Or. en

Обосновка

Референтната стойност следва да съвпада с целите на Програмата в областта на 
цифровите технологии.

Изменение 79
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
 Приложение – част 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част 3. Хоризонтални действия Част 3. Действия в подкрепа на 
програмата

Въвеждането на трансевропейски 
телекомуникационни мрежи, които ще 
спомогнат за отстраняване на пречките 
пред развитието на единния цифров 
пазар, се придружава от проучвания и
действия в подкрепа на програмата. 
Тези действия могат да се състоят от:

Въвеждането на трансевропейски 
цифрови мрежи, които ще спомогнат за 
отстраняване на пречките пред 
развитието на единния цифров пазар, се 
придружава от действия в подкрепа на 
програмата. Тези действия могат да се 
състоят от:

Or. en


