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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на 
Решение № 1336/97/ЕО
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0657),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от 
Комисията (C7-0373/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от … 2012 
г.,1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 2012 г., 20122,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, 
комисията по култура и образование, комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните и комисията по регионално развитие (A7-
0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1

                                               
1 ОВ С 0, 0.0.0000, стр. 0.
2 ОВ С 0, 0.0.0000, стр. 0.
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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 високоскоростен достъп до 
интернет и на цифрови услуги 
съобразно интересите на обществото е 
от съществено значение за 
икономическия растеж, 
конкурентоспособността и единния 
пазар.

Or. en

Изменение 2
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 

(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,
предоставяна чрез различни 
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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.

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 по-слабо 
развити, селски и крайградски 
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 индустрии да се възползват 
напълно от потенциала на отворения 
достъп до широколентови мрежи.

Or.{EN}en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и Съвета от 
14 март 2012 г. за създаване на 
многогодишна програма1 за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър следва до 1 
януари 2013 г. да предостави 
честотната лента от 800 MHz за 
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безжични широколентови услуги.
_____________
1 OВ L 81, 21.3.2012, стр. 7.

Or. en

Изменение 4
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 
внимателно насочено към области, 
където има липса на търговски 
стимули за инвестиране, характерни 
за селски и отдалечени райони. 
Следователно в тези области 
публичното подпомагане не трябва да 
нарушава неправомерно конкуренцията, 
да изтласква частните инвестиции 
или да създава демотивиращи 
фактори за инвестиране.

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5
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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, 
ако добавената им стойност и 
приложимостта им се оценяват чрез 
пилотни фази и независими оценки и 
преодоляването на пазарни недостатъци, 
както и отстраняването на пречките за 
завършването на общия пазар.

Or. en

Изменение 6
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-

(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-
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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 
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).

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 
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 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 7
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 

(9) В рамките на една система на 
отворени и конкурентни пазари може 
да бъде необходима намесата на Съюза, 
когато трябва да бъдат преодолени 
доказани и постоянни недостатъци на 
пазара, включително недостатъчното 
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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.

инвестиране в нетърговски проекти.
Като предоставя финансово 
подпомагане и съдейства за набиране на 
допълнителни финансови средства за 
инфраструктурни проекти, които са 
пазарно ориентирани и следователно 
подкрепят растежа и развитието на 
инициативите, 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 8
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 
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 

(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 
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, 



PE487.697v01-00 12/30 PR\898508BG.doc

BG

са необходими действия на равнище ЕС. както и за допълване действията на 
редица 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 9
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 
умения и търсенето на мрежи за 
ДСП, като по този начин насърчи 
още повече публичните и частните 
инвестиции в инфраструктурни 
проекти на определени територии. 

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) 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, 
включително на медицинско 
състояние и здравни досиета.

Or. en

Изменение 11
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, 
добавянето на проект от общ интерес 
или заличаването на изгубил актуалност 

(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, 
добавянето на проект от общ интерес 
или заличаването на изгубил актуалност 



PE487.697v01-00 14/30 PR\898508BG.doc

BG

проект от общ интерес в съответствие с 
предварително определени, ясни и 
прозрачни критерии.

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.

Or. en

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) постигат устойчиво равнище на 
конкурентоспособност в по-слабо 
населените и развити региони, 
предимно селски и крайградски 
територии, обслужвани от ниско- и 
средноскоростни връзки, като 
предоставят достъп до 
широколентовите мрежи и 
осигуряват електронно приобщаване 
на гражданите, живеещи в тези 
райони.

Or. en

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 2 – 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 

(2) допринасят за внасянето на 
подобрения в живота на гражданите, 
икономиката и правителствата, чрез 
насърчаване на взаимосвързаността и на 
оперативната съвместимост на 
местните, националните и 
регионалните телекомуникационни 
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мрежи; мрежи, както и на отворен и 
недискриминационен достъп до такива 
мрежи; С цел завършването на 
цифровия единен 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 14
Предложение за регламент
Член 2 – 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 за 
технологична неутралност, което на 
свой ред улеснява разработката и 
ползването на трансевропейски цифрови 
услуги, както и конкурентния 
потенциал на европейската 
промишленост.

Or. en

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 2 – 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) гарантират устойчивото 
разгръщане на трансевропейски 
инфраструктури за цифрови услуги, 
тяхната оперативна съвместимост, 
съответствието на международните 
стандарти и стандартите на ЕС и 
координацията на европейско равнище, 
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тяхната експлоатация, поддръжка и 
обновяване.

Or. en

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 3 – точка 3 a (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, които следва да 
могат да i) достъпват съдържание и 
ii) работят с приложения по техен 
избор съгласно ясно изразени 
прозрачни търговски условия, 
предложени от електронния 
оператор, който предоставя 
широколентов оператор по негов 
избор. Достъпът следва да бъде на 
справедлива цена, която да позволява 
справедлива възвръщаемост, която да 
гарантира едновременно инвестиции 
за обновяване/поддръжка и 
икономическа жизнеспособност на 
инфраструктурата, както и 
максимално използване от 
потребителите.

Or. en

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 4 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) разгръщане на свръхбързи 
широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от 
100 Mbps и повече, като се вземе 
предвид нуждата от свръхбърз 
интернет;

Or. en

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 4 – 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 потребността от свръхбърз 
интернет, който използва всички 
налични видове технология на 
основата на технологична 
неутралност, която е от огромно 
значение за наличието на отворен и 
динамичен интернет.

Or. en

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 4 – 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 

г) дейности, позволяващи постигането 
на полезни взаимодействия и 
оперативна съвместимост между 
различните проекти от общ интерес в 
областта на телекомуникациите, 
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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.

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, а също 
така и други инициативи, като се 
избягва дублиране или пропуски, както 
и със съответните 
научноизследователски 
инфраструктури.

Or. en

Изменение 20
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 местни и 
регионални 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 и 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 
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стратегии.

Or. en

Изменение 21
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, съобразно с 
Насоките на Общността относно 
прилагането на правилата за 
държавна помощ във връзка с бързото 
разгръщане на широколентови 
мрежи.

Or. en

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) нововъзникващи политически 
приоритети; или

заличава се

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) има доказана европейска добавена 
стойност. 

в) има доказана европейска добавена 
стойност, в резултат на оценка на 
изпълнимостта и съотношението 
между разходите и ползите. 

Or. en

Изменение 25
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. Комисията надлежно взема 
предвид становището на 
експертната група. В случай че 
Комисията реши да не се съобрази със 
становището на експертната група, 
тя информира Европейския 
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парламент, като представя 
основания за своята позиция.

Or. en

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4

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 
политическите приоритети, 
технологичното, пазарното и 
екологичното развитие или 
състоянието на съответните пазари. 
Такъв преглед може да бъде проведен и 
по всяко друго време, когато бъде 
счетено за уместно.

Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Приложение – уводна част – 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 

Разгръщането и укрепването на 
трансевропейските 
телекомуникационни мрежи 
(широколентови мрежи и 
инфраструктури за цифрови услуги) ще 
допринесе за стимулиране на 
икономическия растеж, насърчаване на 
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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.

нови инвестиции, 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.

Or. en

Изменение 28
Предложение за регламент
Приложение – 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 
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 29
Предложение за регламент
Приложение – 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.

заличава се

Or. en

Изменение 30
Предложение за регламент
Приложение – 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 

В по-слабо развитите райони 
подпомагането за разгръщане на 
широколентови мрежи може да бъде 
предоставяно на първо място чрез 
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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.

инструментите на структурните 
фондове и Кохезионния фонд. Когато 
това е необходимо за целите на 
настоящия регламент, подпомагането се 
допълва от безвъзмездни средства и/или 
финансови инструменти по механизма 
за свързване на Европа, ако на 
тяхната добавена стойност и 
осъществимост е извършена оценка с 
помощта на пилотни фази и 
независими оценки, а проектните 
разходи се намаляват чрез покриване 
на част от поемания от инвеститора 
кредитен риск. Независимо от това 
Комисията координира 
предоставянето на средства, като по 
този начин се предотвратява всяко 
дублиране или пропуск. 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. en

Изменение 31
Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – параграф 9

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 публични и 
частни 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 с 
ниска и средна гъстота на 
населението в целия Европейски съюз.
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Or. en

Изменение 32
Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – параграф 10 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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

a) 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 33
Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – параграф 10 - 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 100 Mbps или със скорост над 
100 Mbps;

Or. en

Изменение 34
Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – параграф 10 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

законодателство, по-специално с 
конкурентното право и с правилата за 
държавна помощ.

Or. en

Изменение 35
Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – параграф 14 - 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), от които се 
очаква да инвестират в пасивни 
широколентови мрежи самостоятелно 
или в партньорство с други публични 
или частни оператори;

Or. en

Изменение 36
Предложение за регламент
Приложение – раздел 3 – 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
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

В обхвата на нова многогодишна финансова рамка за периода 2014 - 2020 г., 
Европейската комисия предложи нов инструмент за насърчаване на европейските 
интегрирани инфраструктури в областта на транспорта, енергията и 
телекомуникациите, „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ).

Предложението за МСЕ ще отблокира 50 милиарда евро за мрежова инфраструктура, 
която да подобри връзките в Европейския съюз и ще задвижи мултипликационен ефект 
чрез подпомагане на публичния и частен капитал, необходим за инвестиционни нужди, 
които се оценяват на 1000 милиарда евро.

Тъй като публичните бюджети на национално и местно равнище няма да са в състояние 
сами да финансират проектите, Комисията предлага нов бюджетен инструмент, за да 
привлече допълнително публично и частно финансиране и да намали рисковете за 
частните инвеститори. 

Използването на структурните фондове и програмата „Конкурентоспособност и 
иновации“ за инфраструктура за цифрови услуги и само за пилотни проекти не е 
достатъчно да осигури значително развитие на цифровите услуги, особено в селските 
райони на Европейския съюз.  Нещо повече, трудната икономическа ситуация, пред 
която е изправен ЕС и особено някои страни, заплашва инвестициите в нова 
инфраструктура и развитието на единен европейски цифров пазар. 

МСЕ замества съществуващите правни основания TEN-T/TEN-E и eTEN с един единен 
регламент относно финансирането, чиято цел е да гарантира максимална интеграция и 
взаимодействия с други инструменти на ЕС и с други политики и регламенти.

МСЕ предвижда почти 9,2 милиарда евро в подкрепа на инвестициите в бързи и много 
бързи широколентови мрежи и общоевропейски цифрови услуги. Главната цел на 
предложението е да постигне целите на Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа за общ широколентов достъп със скорост поне 30 мегабита в 
секунда (Mbps) до 2020 г. като поне 50% от домакинствата ще ползват скорост над 100 
Mbps.

Поне 7 милиарда от предлаганите 9,2 милиарда евро ще бъдат предоставени за 
инвестиции във високоскоростна широколентова инфраструктура. Останалата част ще 
бъдат осигурени, главно чрез безвъзмездни средства, за проекти, които подпомагат 
осъществяването важни публични и мрежови услуги онлайн. Тези проекти включват 
трансгранични услуги от обществен интерес (електронно здравеопазване, електронна 
самоличност, електронно правосъдие и пр.) и следва да гарантират бърз достъп на 
гражданите, държавните администрации, индустриите в ЕС до цифровите платформи, 
до широколентова инфраструктура, до телекомуникационни мрежи.
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Широколентовият интернет и трансграничните цифрови услуги са цифровата 
инфраструктура на бъдещето и, според редица изследвания, ще окажат значително 
въздействие върху производителността на труда и БВП на глава от населението. 
Изчислено е, че нарастването за една година с десет процента на степента на 
разпространение на широколентовия достъп води до увеличение с 1,5 % на 
производителността на труда през следващите пет години.

На основата на консервативни прогнози Европейската комисия смята, че МСЕ би могъл  
да насърчи финансови инвестиции за повече от 50 милиарда евро и до 100 милиарда 
евро във високоскоростна широколентова инфраструктура.

Целта на настоящото предложение за регламент е да създаде поредица насоки относно 
трансевропейските телекомуникационни мрежи, за да се премахнат ограниченията, 
които затрудняват завършването на единния цифров пазар и да се елиминира 
цифровата пропаст, която разделя регионите на ЕС чрез насърчаване на частните 
инвестиции в тези територии, които понастоящем са обслужвани с ниска скорост или 
изобщо не се използвани. 

1. Общи коментари

Докладчикът по принцип е съгласен с предложението на Съвета. МСЕ в областта на 
инфраструктурата за широколентови и цифрови услуги може да бъде разгледан като 
един от възможните допълнителни механизми, които могат да насърчат необходимите 
инвестиции в тези сфери от публичния и частния сектор. Някои от тези инвестиции, по-
специално тези в нетърговски проекти или с ниска рентабилност, може да не бъдат 
осъществени без това предложение за финансова подкрепа.

Докладчикът счита, че този регламент заедно с регламента за МСЕ, следва главно да 
създадат по-благоприятна за бизнеса среда за развитието на телекомуникационна 
инфраструктура. Това следва да бъде осъществено главно чрез финансови инструменти 
като гаранции и пр. Безвъзмездна помощ следва да бъде използвана само в 
изключителни случаи.

Ето защо според докладчика е необходимо държавите членки да продължават да 
насърчават развитието на пазара на телекомуникационна инфраструктура чрез 
премахването на пречките, които възпрепятстват по-бързия напредък и чрез 
поощряване конкуренцията на този пазар. Не се препоръчват централно планирани и 
управлявани проекти за по-нататъшното развитие на сектора на информационните и 
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комуникационни технологии заради тесните връзки на този сектор с пазара и бързите 
промени в посоката му на развитие.

В изцяло пазарна среда, този регламент не следва да се намесва с непазарни мерки и 
влияние, а разумно да смекчава дефицитите в цифровата икономика. Главният дефицит 
е свързан с цифровото разделение между селските и градските територии по отношение 
на възможностите за бърза интернет връзка и свързаното с нея използване на цифрови 
услуги. Намаляването на това разделение е един от основните приоритети на 
докладчика. Това е една от областите, където публичните средства могат ефективно да 
подпомогнат развитието на този пазар.

2. Конкретни бележки

Предложеният инструмент следва да се съсредоточи главно върху видовете 
инфраструктура, където се наблюдават слабости, които могат да бъдат коригирани или 
отстранени и които не могат да бъдат разрешени с помощта на други инструменти или 
от търговски субекти в тесния смисъл на думата. Докладчикът би желал да подчертае, 
че финансовата подкрепа от този инструмент не следва да води до нарушаване на 
икономическата конкуренция. Това означава, че по отношение на широколентовата 
инфраструктура финансовата подкрепа следва да бъде насочена в основни линии към 
районите с ниска и средна честота на населението, в които частните инвеститори не 
желаят да инвестират поради ниска възвръщаемост на направените от тях инвестиции. 
Следователно инструментът следва да гарантира, че финансовата помощ от ЕС води до 
консолидация и развитие на конкурентоспособността на по-малко населените и по-
слабо развитите региони по отношение на достъпа до широколентови мрежи. 
Предложението за използване на средства от МСЕ също за проекти в градски райони не 
е уместно; тези проекти следва да бъдат давани единствено на частни инвеститори, тъй 
като по-голямата част от тях са търговски жизнеспособни.

Тясно свързан с този въпрос е и направеният от Европейската комисия коментар, че 
разгръщането на широколентовите мрежи в по-слабо развитите региони следва да бъде 
предоставяно главно чрез инструментите на структурните фондове и Кохезионния 
фонд. Докладчикът счита, че по-слабо развитите региони следва да могат да използват 
средства по МСЕ за подобни цели и че следва да бъдат установени взаимодействия 
между различните програми на ЕС. По отношение на ефикасното използване на 
средствата е от значение инструментът по МСЕ за далекосъобщителни мрежи да
гарантира взаимно допълване с отраслите енергетика и транспорт.
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Друг важен аспект на инвестициите в широколентова инфраструктура е свързан с 
понятието за технологична неутралност. При наличието на различни технологии с 
предоставяне на подобни услуги, позволяващи еднаква скорост, всички тези 
технологии следва да бъдат еднакво третирани. Поради тази причина докладчикът 
приветства предложението за регламент, който не предлага конкретно и съобразено с 
конкретна технология решение, но набор от технологии за постигане на целите на 
Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

В регламента широколентовите инфраструктури се определя като жични и безжични 
(включително сателитни) мрежи. Основната връзка с интернет е фиксирана, но броят на 
мобилните ползватели нараства бързо, а също така нараства бързо и трафикът на данни. 
Тези тенденции следва да бъдат отчитани в досието проекти от общ интерес и 
приоритетно значение следва да бъда давано на разгръщането на отворени бързи и 
свръхбързи широколентови мрежи.

По отношение на правомощията на Комисията във връзка с този регламент 
докладчикът би желал да предотврати всяко необосновано увеличение на 
правомощията на Комисията. В този контекст първият въпрос се отнася до 
делегираните актове. Въз основа на това предложение Комисията разполага с широки 
правомощия да видоизменя, отстранява и добавя нови проекти от общ интерес, които 
са от основно значение за предложения регламент. Ето защо е необходимо 
гарантирането на конкретен механизъм за контрол, чрез който действията на 
Комисията да бъдат подлагани на щателен контрол.

ИКТ е динамичен и бързо развиващ се сектор; това е причината, от една страна, 
регламентът да бъде гъвкав и да отчита промените в развитието; от друга страна, 
регламентът  не следва да застрашават правната или инвестиционна сигурност на този 
пазар чрез промяна или премахване на проекти в краткосрочен план.

Докладчикът също така счита, че същият проблем засяга въпроса за оценка и 
функционирането на експертната група.


