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Изменение 1
Seán Kelly

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че осигуряването 
на мощни широколентови мрежи е от 
съществено значение за изпълнението 
на целите на стратегията „ЕС 2020“, за 
да се насърчи икономическият растеж, 
да се засили конкурентоспособността на 
Европа и да се даде възможност за 
участие в дигиталния живот на всички 
региони и обществени групи;

A. като има предвид, че осигуряването 
на мощни широколентови мрежи е от 
жизнено важно значение за 
изпълнението на целите на стратегията 
„ЕС 2020“, за да се насърчи 
устойчивият, приобщаващ и 
териториално сближаващ 
икономически растеж, да се засили 
конкурентоспособността на Европа и да 
се даде възможност за участие в 
дигиталния живот на всички региони и 
обществени групи;

Or. en

Изменение 2
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че осигуряването 
на мощни широколентови мрежи е от 
съществено значение за изпълнението 
на целите на стратегията „ЕС 2020“, за 
да се насърчи икономическият растеж, 
да се засили конкурентоспособността на 
Европа и да се даде възможност за 
участие в дигиталния живот на всички 
региони и обществени групи;

A. като има предвид, че осигуряването 
на мощни широколентови мрежи в 
целия ЕС е от съществено значение за 
изпълнението на целите на стратегията 
„ЕС 2020“, а предвиденият в тази 
европейска стратегия растеж би бил 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ, за да се насърчи 
икономическият растеж, да се засили 
конкурентоспособността на Европа, да 
се подобри положението по 
отношение на заетостта и да се даде 
възможност за участие в дигиталния 
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живот на всички региони и обществени 
групи;

Or. lt

Изменение 3
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че осигуряването 
на мощни широколентови мрежи е от 
съществено значение за изпълнението 
на целите на стратегията „ЕС 2020“, за 
да се насърчи икономическият 
растеж, да се засили 
конкурентоспособността на Европа и да 
се даде възможност за участие в 
дигиталния живот на всички региони 
и обществени групи,

A. като има предвид, че осигуряването 
на мощни широколентови мрежи е от 
съществено значение за изпълнението 
на целите на стратегията „ЕС 2020“, за 
да се благоприятстват научните 
изследвания и иновациите и по този 
начин да се засили 
конкурентоспособността на Европа и да 
се насърчи растежът в дългосрочен 
план,

Or. es

Изменение 4
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че осигуряването 
на мощни широколентови мрежи е от 
съществено значение за изпълнението 
на целите на стратегията „ЕС 2020“, за 
да се насърчи икономическият растеж, 
да се засили конкурентоспособността на 
Европа и да се даде възможност за 
участие в дигиталния живот на всички 
региони и обществени групи;

A. като има предвид, че осигуряването 
на мощни широколентови мрежи е от 
съществено значение за изпълнението 
на целите на стратегията „ЕС 2020“, за 
да се насърчи икономическият растеж, 
да се засили конкурентоспособността на 
Европа и да се стимулират 
иновациите, опростяването на 
административните процедури и 
цифровите обществени услуги, като
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се даде възможност за участие в 
дигиталния живот на всички региони и 
обществени групи;

Or. pt

Изменение 5
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че осигуряването 
на мощни широколентови мрежи е от 
съществено значение за изпълнението 
на целите на стратегията „ЕС 2020“, за 
да се насърчи икономическият растеж, 
да се засили конкурентоспособността на 
Европа и да се даде възможност за 
участие в дигиталния живот на 
всички региони и обществени групи,

A. като има предвид, че осигуряването 
на мощни широколентови мрежи е от 
съществено значение за изпълнението 
на целите на стратегията „ЕС 2020“, за 
да се насърчи икономическият растеж, 
да се засили конкурентоспособността на 
Европа и да се даде възможност на 
всички региони, градове и общини да 
използват в максимална степен 
информационните технологии на 21-и 
век;

Or. cs

Изменение 6
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Aа. като има предвид, също така, че 
една от целите на ЕС следва да бъде 
да се способства употребата на 
цифровите технологии от страна на 
всички региони и социални групи,

Or. es
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Изменение 7
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Съображение A а (ново)

Проектостановище Изменение

Aа. като има предвид, че 
европейският проект за окабеляване,
започнат през миналия век с цел 
изграждане на развито общество със 
симетрични скорости, се разви по 
нееднакъв начин, създавайки 
маргинализирани модернизирани 
области,

Or. it

Изменение 8
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Съображение A б (ново)

Проектостановище Изменение

Aб. като има предвид, че целта на 
социалното икономическото и 
териториалното сближаване е 
балансирано развитие, следва да се 
отчитат първоначалните слабости 
на различните региони, а именно 
различията между отделните 
държави-членки и региони по 
отношение на технологичното 
развитие,

Or. it
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Изменение 9
Kerstin Westphal

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че пълното широколентово 
покритие трябва да се превърне в 
универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на 
равностойни условия на живот в 
Европа;

1. счита, че пълното широколентово 
покритие на изгодна за потребителя 
цена трябва да се превърне в 
универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на 
равностойни условия на живот в 
Европа; посочва, че в противен случай 
това може да доведе до цифрово 
разделение в Европа и че селските 
райони ще изостанат в развитието 
си;

Or. de

Изменение 10
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че пълното широколентово 
покритие трябва да се превърне в 
универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на 
равностойни условия на живот в 
Европа;

1. счита, че пълното широколентово 
покритие трябва да се превърне в 
универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на 
равностойни условия на живот в Европа 
и е важен фактор за стимулиране на 
икономическата дейност в селските 
райони;

Or. fr
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Изменение 11
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че пълното широколентово 
покритие трябва да се превърне в 
универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на 
равностойни условия на живот в 
Европа;

1. подчертава, че пълното 
широколентово покритие трябва да се 
превърне в универсална услуга, тъй като 
то е от ключово значение за създаването 
на равностойни условия на живот в 
Европа;

Or. en

Изменение 12
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че пълното широколентово
покритие трябва да се превърне в 
универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на 
равностойни условия на живот в 
Европа;

1. счита, че пълното и отговарящо на 
потребностите широколентово 
покритие на достъпни цени трябва да 
се превърне в универсална услуга, тъй 
като то е от ключово значение за 
създаването на равностойни условия на 
живот в Европа;

Or. de

Изменение 13
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че пълното широколентово 
покритие трябва да се превърне в 

1. счита, че пълното широколентово 
покритие трябва да се превърне в 
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универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на 
равностойни условия на живот в 
Европа;

универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на 
равностойни условия на живот в цяла
Европа, включително и в селските 
райони;

Or. lt

Изменение 14
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че пълното широколентово 
покритие трябва да се превърне в 
универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на 
равностойни условия на живот в 
Европа;

1. счита, че пълното широколентово 
покритие трябва да се превърне в 
универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на 
равностойни условия на живот в Европа 
и по този начин допринася за 
предоставянето на равни 
възможности и за борбата с 
информационната изолация;

Or. pt

Изменение 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че пълното широколентово 
покритие трябва да се превърне в 
универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на 
равностойни условия на живот в 
Европа;

1. счита, че пълното широколентово 
покритие, по-специално за пренос по 
мобилни телефони мрежи, които са 
по-ефективни и изискват по-малки 
инвестиции от класическата 
телефония, трябва да се превърне в 
универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на 
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равностойни условия на живот между 
градските и селските райони и между 
регионите и държавите-членки, като 
по този начин допринася за 
политиката на сближаване в Европа;

Or. ro

Изменение 16
Georgios Stavrakakis, Kerstin Westphal

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че пълното широколентово 
покритие трябва да се превърне в 
универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на 
равностойни условия на живот в 
Европа;

1. счита, че пълното широколентово 
покритие трябва да се превърне в 
универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на 
равностойни условия на живот в Европа 
и следователно за задълбочаването на 
сближаването между регионите в ЕС;

Or. en

Изменение 17
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че пълното широколентово 
покритие трябва да се превърне в 
универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за създаването на
равностойни условия на живот в 
Европа;

1. счита, че пълното широколентово 
покритие трябва да се превърне в 
универсална услуга, тъй като то е от 
ключово значение за гарантиране на
равни шансове за достъп до цифрова 
информация;

Or. de
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Изменение 18
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава значението на 
широколентовия достъп в Европа 
като елемент на териториалното 
сближаване и приветства 
концентрацията и групирането по 
дейности в определени региони чрез 
взаимовръзки и взаимодействие в 
условията на европейското 
сътрудничество и развитие;

Or. nl

Изменение 19
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава необходимостта 
допълващите технологии като 
широколентовия достъп чрез 
спътник да се използват възможно 
най-пълноценно, за да се постигне 
широколентово покритие в селските 
райони без излишна тежест за 
потребителите или сектора;

Or. en

Изменение 20
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. счита, че при изграждане на нови 
телекомуникационни мрежи 
задължително следва да се дава 
преимущество на кабелните връзки и 
че съществуващите Wifi, Wi-max и 
LTE (long-term evolution) терминали 
следва да бъдат заменяни, при 
възможност, с широколентова 
кабелна връзка;

Or. fr

Изменение 21
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че при изграждане на нови 
Wifi, Wi-max и LTE мрежи следва да се 
прави допитване до засегнатото 
население и да се запазят зоните без 
покритие около местата, където са 
концентрирани чувствителни групи 
от хора, като училищата и 
болниците;

Or. fr

Изменение 22
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. цифровите технологии са основно 
средство за териториално 
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сближаване, чрез което се постига по-
голямо централизиране на най-
отдалечените региони на 
Европейския съюз; необходимо е обаче 
да се преодолеят трудностите, 
които изпитват регионите в 
областта на технологиите и 
услугите, по отношение на достъпа, 
качеството и тарифите, за да се 
доближат по този начин до средното 
европейско равнище;

Or. pt

Изменение 23
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. обръща внимание върху 
обстоятелството, че наред с 
мерките, насочени към подпомагане 
на покритието с широколентови 
мрежи и други комуникационни 
технологии, е особено важно да се 
гарантира, че инвестициите се 
насочват и към разработването на 
приложения и програми за 
използването на ИТ инфраструктура, 
чрез която ще се подобри животът 
на населението, ще се подпомогне 
предоставянето на публични 
електронни услуги и ще се повиши 
качеството на публичната 
администрация;

Or. cs
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Изменение 24
Kerstin Westphal

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че цената в 
административен и програмен план на 
прилагането на националните и 
европейските програми за подкрепа на 
широколентовото покритие е 
значителна; във връзка с това призовава 
Комисията и държавите-членки да 
опростят във възможно най-голяма 
степен условията за подкрепа и 
необходимите процедури, за да се 
увеличи притокът на средства;

2. отбелязва, че цената в 
административен и програмен план на 
прилагането на националните и 
европейските програми за подкрепа на 
широколентовото покритие е 
значителна; във връзка с това призовава 
Комисията, държавите-членки и 
регионалните органи да опростят във 
възможно най-голяма степен условията 
за подкрепа и необходимите процедури, 
за да се увеличи притокът на средства;

Or. de

Изменение 25
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че цената в 
административен и програмен план на 
прилагането на националните и 
европейските програми за подкрепа на 
широколентовото покритие е 
значителна; във връзка с това призовава 
Комисията и държавите-членки да 
опростят във възможно най-голяма 
степен условията за подкрепа и 
необходимите процедури, за да се 
увеличи притокът на средства;

2. отбелязва, че реализацията на 
националните и европейските 
широколентови стимулиращи програми 
е свързана с високи административни 
разходи за планиране; призовава 
Комисията и държавите членки 
доколкото е възможно да улесняват 
условията и процедурите за 
предоставянето на помощ, така че да е 
възможно да се отпускат повече 
средства, които да гарантират 
достатъчен стимул за инвестиции за 
всички участници на пазара;

Or. lt
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Изменение 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че цената в 
административен и програмен план на 
прилагането на националните и 
европейските програми за подкрепа на 
широколентовото покритие е 
значителна; във връзка с това призовава 
Комисията и държавите-членки да 
опростят във възможно най-голяма 
степен условията за подкрепа и 
необходимите процедури, за да се 
увеличи притокът на средства;

2. отбелязва, че държавните субсидии 
в областта на широколентовите 
технологии, като форма на целево 
използване на средства на ЕС, са 
подходящо решение, когато 
разширяването на широколентовото 
покритие не може да се представи 
като икономически изгодно; тъй като
цената в административен и програмен 
план на прилагането на националните и 
европейските програми за подкрепа на 
широколентовото покритие е 
значителна, призовава Комисията и 
държавите-членки да опростят във 
възможно най-голяма степен условията 
за подкрепа и необходимите процедури, 
за да се увеличи притокът на средства и 
да се допринесе за ускорено въвеждане 
на широколентовите технологии;

Or. de

Изменение 27
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че цената в 
административен и програмен план на 
прилагането на националните и 
европейските програми за подкрепа на 
широколентовото покритие е 
значителна; във връзка с това призовава 

2. отбелязва, че цената в 
административен и програмен план на 
прилагането на националните и 
европейските програми за подкрепа на 
широколентовото покритие е 
значителна; във връзка с това призовава 
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Комисията и държавите-членки да 
опростят във възможно най-голяма 
степен условията за подкрепа и 
необходимите процедури, за да се 
увеличи притокът на средства;

Комисията и държавите-членки да 
гарантират опростяването във 
възможно най-голяма степен на 
условията и процедурите и да се даде 
възможност на регионите, градовете 
и общините за максимално ползване 
на финансова подкрепа във възможно 
най-кратък срок;

Or. cs

Изменение 28
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че цената в 
административен и програмен план на 
прилагането на националните и 
европейските програми за подкрепа на 
широколентовото покритие е 
значителна; във връзка с това призовава 
Комисията и държавите-членки да 
опростят във възможно най-голяма 
степен условията за подкрепа и 
необходимите процедури, за да се 
увеличи притокът на средства;

2. отбелязва, че цената в 
административен и програмен план на 
прилагането на националните и 
европейските програми за подкрепа на 
широколентовото покритие в 
съответствие с инициативите на 
„информационното общество“ е 
значителна; във връзка с това призовава 
Комисията и държавите-членки да 
опростят във възможно най-голяма 
степен условията за подкрепа и 
необходимите процедури, както и да ги 
подкрепят с цел да се увеличи 
притокът на средства в тази област;

Or. ro

Изменение 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че цената в 
административен и програмен план на 
прилагането на националните и 
европейските програми за подкрепа на 
широколентовото покритие е 
значителна; във връзка с това призовава 
Комисията и държавите-членки да 
опростят във възможно най-голяма 
степен условията за подкрепа и 
необходимите процедури, за да се 
увеличи притокът на средства;

2. отбелязва, че цената в 
административен и програмен план на 
прилагането на националните и 
европейските програми за подкрепа на 
широколентовото покритие и за 
подобряване на обмена на добри 
практики на регионално равнище е 
значителна; във връзка с това призовава 
Комисията и държавите-членки да 
опростят във възможно най-голяма 
степен условията за подкрепа и 
необходимите процедури и да 
насърчават публично-частните 
партньорства, за да се увеличи 
използването на европейските
средства, отпускани с цел 
диверсификация на услугите в 
областта на ИКТ;

Or. ro

Изменение 30
Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че цената в 
административен и програмен план на 
прилагането на националните и 
европейските програми за подкрепа на 
широколентовото покритие е 
значителна; във връзка с това призовава 
Комисията и държавите-членки да 
опростят във възможно най-голяма 
степен условията за подкрепа и 
необходимите процедури, за да се 
увеличи притокът на средства;

2. отбелязва, че цената в 
административен и програмен план на 
прилагането на националните и 
европейските програми за подкрепа на 
широколентовото покритие е 
значителна; във връзка с това призовава
Комисията и държавите-членки да 
опростят във възможно най-голяма 
степен условията за подкрепа и 
необходимите процедури, за да се 
увеличи притокът на средства и да се 
благоприятства икономическото 
развитие на съответните 
територии;
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Or. fr

Изменение 31
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията да включи в 
регулаторната рамка повече 
елементи за насърчаване на 
инвестициите и да осигури стимул за 
използването на взаимодействия от 
инфраструктурните проекти;

Or. en

Изменение 32
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че съществуващото 
европейско право в областта на 
предоставянето на помощи на практика 
често води до правна несигурност, което 
възпрепятства планираните инвестиции; 
във връзка с това призовава Комисията 
да проучи до каква степен разпоредбите 
могат да бъдат опростени и направени 
по-благоприятни за инвестициите;

3. отбелязва, че съществуващото 
европейско право в областта на 
предоставянето на помощи на практика 
често води до правна несигурност, което 
възпрепятства планираните инвестиции; 
във връзка с това призовава Комисията 
да проучи до каква степен разпоредбите 
могат да бъдат опростени и направени 
по-благоприятни за инвестициите, като 
се разрешат отклонения от 
стандартните мерки в подкрепа
широколентовите технологии; освен 
това насоките за широколентови 
технологии следва да съдържат 
разяснения във връзка с прилагането 
на нормативните актове по 
отношение на помощите при 
евентуално учредяване на публични 
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дружества за широколентови 
технологии, сътрудничеството 
между общините и моделите на 
ПЧП;

Or. de

Изменение 33
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че съществуващото 
европейско право в областта на 
предоставянето на помощи на практика 
често води до правна несигурност, което 
възпрепятства планираните инвестиции; 
във връзка с това призовава Комисията 
да проучи до каква степен разпоредбите 
могат да бъдат опростени и направени 
по-благоприятни за инвестициите;

3. отбелязва, че съществуващото 
европейско право в областта на 
предоставянето на помощи на практика 
често води до правна несигурност, което 
възпрепятства планираните инвестиции; 
във връзка с това призовава Комисията 
да проучи до каква степен разпоредбите 
могат да бъдат опростени и направени 
по-благоприятни за инвестициите, с цел
да се насърчават инвестициите и 
иновациите и да отстранят
препятствията пред въвеждането на 
широколентовите технологии;

Or. lt

Изменение 34
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че съществуващото 
европейско право в областта на 
предоставянето на помощи на практика 
често води до правна несигурност, което 
възпрепятства планираните инвестиции; 

3. отбелязва, че съществуващото 
европейско право в областта на 
предоставянето на помощи съдържа 
недостатъчно гъвкави елементи и на 
практика често води до правна 
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във връзка с това призовава Комисията 
да проучи до каква степен разпоредбите 
могат да бъдат опростени и направени 
по-благоприятни за инвестициите;

несигурност, което възпрепятства 
планираните инвестиции; във връзка с 
това призовава Комисията да проучи до 
каква степен разпоредбите могат да 
бъдат опростени, за да се установи 
законодателна рамка, която да бъде 
по-благоприятна за инвестициите;

Or. es

Изменение 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че съществуващото 
европейско право в областта на 
предоставянето на помощи на практика 
често води до правна несигурност, което 
възпрепятства планираните инвестиции; 
във връзка с това призовава Комисията 
да проучи до каква степен разпоредбите 
могат да бъдат опростени и направени 
по-благоприятни за инвестициите;

3. отбелязва, че съществуващото 
европейско право в областта на 
предоставянето на помощи на практика 
често води до правна несигурност, което 
възпрепятства планираните инвестиции; 
във връзка с това призовава Комисията 
да проучи до каква степен разпоредбите 
могат да бъдат опростени и направени 
по-благоприятни за инвестициите;
призовава Комисията и Органа на 
европейските регулатори в областта 
на електронните съобщения 
(ОЕРЕС), след консултации с 
публичните органите на държавите-
членки, да способстват публично-
частните партньорства и да 
използват други европейски 
инструменти за финансиране, не на 
последно място средства от ЕФРР, 
ЕИБ и ЕБВР;

Or. de
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Изменение 36
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че съществуващото 
европейско право в областта на 
предоставянето на помощи на практика 
често води до правна несигурност, което 
възпрепятства планираните инвестиции; 
във връзка с това призовава Комисията 
да проучи до каква степен разпоредбите 
могат да бъдат опростени и направени
по-благоприятни за инвестициите;

3. отбелязва, че съществуващото 
европейско право в областта на 
предоставянето на помощи на практика 
често води до правна несигурност, което 
възпрепятства планираните инвестиции; 
във връзка с това призовава Комисията 
да проучи до каква степен разпоредбите 
могат да бъдат опростени така, че да 
бъдат по-благоприятни за 
инвестициите и да не избегне 
излишната административна 
тежест за регионалните и местните 
органи;

Or. cs

Изменение 37
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че съществуващото 
европейско право в областта на 
предоставянето на помощи на практика 
често води до правна несигурност, което 
възпрепятства планираните инвестиции; 
във връзка с това призовава Комисията 
да проучи до каква степен разпоредбите 
могат да бъдат опростени и направени 
по-благоприятни за инвестициите;

3отбелязва, че съществуващото 
европейско право в областта на 
предоставянето на помощи на практика 
често води до правна несигурност, което 
възпрепятства планираните инвестиции; 
във връзка с това призовава Комисията 
да проучи до каква степен разпоредбите 
могат да бъдат опростени и направени 
така, че да бъдат насърчавани 
инвестициите, по-специално в 
районите, в които те биха били 
нерентабилни;

Or. ro
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Изменение 38
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. приканва регионалните и 
местните органи, а също така и 
предприятията, да използват 
финансирането от Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР), за да 
подобрят широколентовото 
покритие, по-специално на селските
райони;

Or. fr

Изменение 39
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подкрепя бързото разрастване на 
широколентовата инфраструктура и 
призовава държавите-членки 
незабавно да изпълнят препоръката 
на NGA за повишаване на правната 
сигурност, инвестициите и 
конкуренцията; регулаторните 
органи трябва да гарантират, че по 
всяко време и за всички участници на 
пазара съществуват достатъчни 
стимули за конкуренция и 
инвестиции;

Or. de
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Изменение 40
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. припомня, че има райони, които 
поради географските и природните си 
характеристики, а именно пресечения 
релеф и труднодостъпния терен, 
правят неосъществим кабелния 
достъп до интернет, поради което на 
такива места следващото поколение 
наземни безжични услуги са 
алтернатива за постигане на целта 
за широколентово покритие;

Or. pt

Изменение 41
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията да придаде 
особено значение на публично-
частните партньорства и да улесни 
използването на структурните 
инструменти за тях;

Or. ro

Изменение 42
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. посочва, че дефиницията на 
„предоставяне на основни услуги“ в 
бъдеще ще трябва да бъде адаптирана 
поради настъпилите промени в 
потребностите; във връзка с това 
призовава Комисията, предвид 
очакването пазарът да не е в състояние 
да осигури мрежи за NGA в селските 
райони, да интегрира като възможност в 
насоките за широколентовото покритие 
нови модели за управление на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни мрежи;

4. посочва, че дефиницията на 
„предоставяне на основни услуги“ в 
бъдеще ще трябва да бъде адаптирана 
поради настъпилите промени в 
потребностите, дължащи се на 
непрекъснатото увеличаване на 
трансфера на данни при иновативни 
интернет услуги като електронното 
управление, електронното 
здравеопазване или електронното 
обучение; във връзка с това призовава 
Комисията, предвид очакването пазарът 
да не е в състояние да осигури мрежи за 
NGA в селските райони, да интегрира 
като възможност в насоките за 
широколентовото покритие нови 
модели за управление, като осигури по-
специално включването на местните 
органи, за осигуряването и 
финансирането на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни мрежи;

Or. de

Изменение 43
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва, че дефиницията на 
„предоставяне на основни услуги“ в 
бъдеще ще трябва да бъде адаптирана 
поради настъпилите промени в 
потребностите; във връзка с това 
призовава Комисията, предвид 
очакването пазарът да не е в състояние 
да осигури мрежи за NGA в селските 
райони, да интегрира като възможност в 
насоките за широколентовото покритие 
нови модели за управление на 

4. посочва, че дефиницията на 
„предоставяне на основни услуги“ в 
бъдеще ще трябва да бъде адаптирана 
поради настъпилите промени в 
потребностите; във връзка с това 
призовава Комисията, предвид 
очакването пазарът да не е в състояние 
да осигури мрежи за NGA в селските 
райони, да интегрира като възможност в 
насоките за широколентовото покритие 
нови модели за управление за 
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високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни мрежи;

осигуряването и финансирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни мрежи, за да 
може функциите на 
широколентовото покритие да бъдат 
достъпни за всички европейци;

Or. lt

Изменение 44
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва, че дефиницията на 
„предоставяне на основни услуги“ в 
бъдеще ще трябва да бъде адаптирана 
поради настъпилите промени в 
потребностите; във връзка с това 
призовава Комисията, предвид 
очакването пазарът да не е в състояние 
да осигури мрежи за NGA в селските 
райони, да интегрира като възможност в 
насоките за широколентовото покритие 
нови модели за управление на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни мрежи;

4. посочва, че дефиницията на 
„предоставяне на основни услуги“ в 
бъдеще ще трябва да бъде адаптирана 
поради настъпилите промени в 
потребностите; във връзка с това 
призовава Комисията, предвид 
очакването пазарът да не е в състояние 
да осигури мрежи за NGA в селските 
райони, да интегрира като възможност в 
насоките за широколентовото покритие 
нови модели за управление за 
осигуряването и финансирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни мрежи, 
включително граждански мрежи, 
публични мрежи или мрежи, 
придобити с публични средства, за да 
осигури равно третиране на 
градските и селските райони, както и 
покритие, което да обхване и слабо 
населените райони, и да гарантира 
еднакви стандарти по отношение на 
качеството, достъпа и 
ценообразуването;

Or. de
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Изменение 45
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва, че дефиницията на 
„предоставяне на основни услуги“ в 
бъдеще ще трябва да бъде адаптирана 
поради настъпилите промени в 
потребностите; във връзка с това 
призовава Комисията, предвид 
очакването пазарът да не е в състояние 
да осигури мрежи за NGA в селските 
райони, да интегрира като възможност в 
насоките за широколентовото покритие 
нови модели за управление на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни мрежи;

посочва, че дефиницията на 
„предоставяне на основни услуги“ в 
бъдеще ще трябва да бъде адаптирана 
поради настъпилите промени в 
потребностите; във връзка с това 
призовава Комисията, предвид 
очакването пазарът да не е в състояние 
да осигури мрежи за NGA в селските 
райони, да интегрира като възможност в 
насоките за широколентовото покритие 
нови модели за управление за 
осигуряването и финансирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни мрежи;

Or. cs

Изменение 46
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва, че дефиницията на 
„предоставяне на основни услуги“ в 
бъдеще ще трябва да бъде адаптирана 
поради настъпилите промени в 
потребностите; във връзка с това 
призовава Комисията, предвид 
очакването пазарът да не е в състояние 
да осигури мрежи за NGA в селските 
райони, да интегрира като възможност в 
насоките за широколентовото покритие 
нови модели за управление на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни мрежи;

4. посочва, че дефиницията на 
„предоставяне на основни услуги“ в 
бъдеще ще трябва да бъде адаптирана 
поради настъпилите промени в 
потребностите; във връзка с това 
призовава Комисията, предвид 
очакването пазарът да не е в състояние 
да осигури мрежи за NGA на 
островите, в планинските и селските 
райони, да интегрира като възможност в 
насоките за широколентовото покритие 
нови модели за управление за 
осигуряването и финансирането на 
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високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни мрежи;

Or. en

Изменение 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва, че дефиницията на 
„предоставяне на основни услуги“ в 
бъдеще ще трябва да бъде адаптирана 
поради настъпилите промени в 
потребностите; във връзка с това 
призовава Комисията, предвид 
очакването пазарът да не е в състояние 
да осигури мрежи за NGA в селските 
райони, да интегрира като възможност в 
насоките за широколентовото покритие 
нови модели за управление на
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни мрежи;

4. посочва, че дефиницията на 
„предоставяне на основни услуги“ в 
бъдеще ще трябва да бъде адаптирана 
поради настъпилите промени в 
потребностите; във връзка с това 
призовава Комисията, предвид 
очакването пазарът да не е в състояние 
да осигури мрежи за NGA в селските 
райони, да интегрира като възможност в 
насоките за широколентовото покритие 
нови модели за управление за 
осигуряването и финансирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни мрежи; подкрепя 
използването на безжични мрежи за 
развитието на широколентовата 
инфраструктура, особено в по-
изолираните селски райони, което ще 
спомогне за съкращаване на разходите 
и срока за изпълнение;

Or. ro

Изменение 48
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. подчертава целта за създаване на 
предвидима регулаторна среда за 
инвестиции и конкуренция за 
насърчаване на инвестициите в нови 
високоскоростни мрежи, както и на 
стабилни, недискриминационни от 
техническа и икономическа гледна 
точка възможности за 
достъп и сътрудничество;

Or. de

Изменение 49
Kerstin Westphal

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че и при настоящото 
предоставяне на основни услуги 
проблемът за недостига на NGA мрежи 
няма да получи дългосрочно решение 
чрез освободения вследствие на 
цифровия дивидент радиочестотен 
спектър; поради това счита за разумно 
да се даде възможност за финансиране 
на изграждането на резервни 
тръбопроводи за мрежи NGA и в тези 
области.

5. счита, че и при настоящото
предоставяне на основни услуги 
проблемът за недостига на NGA мрежи 
няма да получи дългосрочно решение 
чрез освободения вследствие на 
цифровия дивидент радиочестотен 
спектър, по-специално поради факта, 
че не могат да се изключат 
дългосрочните последици за здравето 
от радиовълните; поради това счита за 
разумно да се даде възможност за 
финансиране на изграждането на 
резервни тръбопроводи за мрежи NGA и 
в тези области.

Or. de
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Изменение 50
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че и при настоящото 
предоставяне на основни услуги 
проблемът за недостига на NGA мрежи 
няма да получи дългосрочно решение 
чрез освободения вследствие на 
цифровия дивидент радиочестотен 
спектър; поради това счита за разумно 
да се даде възможност за финансиране 
на изграждането на резервни 
тръбопроводи за мрежи NGA и в тези 
области.

5. счита, че и при настоящото 
предоставяне на основни услуги 
проблемът за недостига на NGA мрежи 
няма да получи дългосрочно решение 
чрез освободения вследствие на 
цифровия дивидент радиочестотен 
спектър; поради това счита за разумно 
да се мобилизират всички налични 
средства на ЕС, както и национални и 
регионални средства за финансиране 
на изграждането на резервни 
тръбопроводи за мрежи NGA и в тези 
области.

Or. en

Изменение 51
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че и при настоящото 
предоставяне на основни услуги 
проблемът за недостига на NGA мрежи 
няма да получи дългосрочно решение 
чрез освободения вследствие на 
цифровия дивидент радиочестотен 
спектър; поради това счита за разумно 
да се даде възможност за финансиране 
на изграждането на резервни 
тръбопроводи за мрежи NGA и в тези 
области.

5. счита, че и при настоящото 
предоставяне на основни услуги 
проблемът за недостига на NGA мрежи 
в селските райони няма да получи 
дългосрочно решение чрез освободения 
вследствие на цифровия дивидент 
радиочестотен спектър, основаващ се 
на LTE-технологията; поради това 
счита за разумно да се даде възможност 
за финансиране на изграждането на 
резервни тръбопроводи за мрежи NGA и 
в тези области, при което да се даде 
приоритет на широколентови 
технологии на базата на минерални 
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влакна там, където те 
представляват в дългосрочен план 
икономически най-ефективното и 
най-устойчивото решение;

Or. de

Изменение 52
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че допълващи 
технологии, като сателитната 
техника, трябва да се използват 
оптимално за постигане на 
икономически устойчиви доставки на 
широколентови услуги на достъпни 
цени в селските райони;

Or. de

Изменение 53
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. счита, че публичните финансови 
ресурси, предназначени за 
гарантиране на широколентов 
достъп, могат да бъдат ефикасен 
механизъм за повишаване на 
равнището на конкурентоспособност 
на европейските региони, ако са 
насочени към развиване на модерни 
инфраструктури от ново поколение с 
висок предавателен капацитет в
областите, където съществува 
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значителна разлика във връзката; 
тези области, особено когато са 
гъсто населени и с развита 
промишленост, биха могли да се 
възползват много бързо от 
новаторския и творчески потенциал 
на новите услуги, достъпни за 
гражданите и за предприятията;

Or. it

Изменение 54
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. счита, че следва да се насърчават 
инвестиционни проекти, в това число 
под формата на публично-частни 
партньорства, за изграждането на 
отворени мрежи, които дават 
възможност за ефективно развитие 
на конкуренцията в полза на 
технологичните иновации и 
икономическото развитие на 
европейските региони;

Or. it

Изменение 55
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. настоява въведените различни 
финансови инструменти да могат да 
вземат предвид специфичните 
характеристики на регионите, като 
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обръщат специално внимание на 
икономическите, географските и 
демографските особености, дължащи 
се на териториална разпокъсаност, 
присъщи затруднения на 
конкурентните пазари или липса на 
икономии от мащаба;

Or. es

Изменение 56
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че действията в тази 
област се предприемат най-вече на 
местно равнище, и подкрепя 
инициативата на Европейската 
комисия за развитие и подобряване на 
механизмите, които ще осигурят на 
местните органи възможността да 
получават съответната информация, 
за да намалят стойността на 
инвестициите; счита, че за да бъдат 
напълно оперативни плановете за 
широколентов достъп, е важно не 
само сътрудничеството между 
Европейската комисия и държавите-
членки, но и участието на регионите 
и населените места при 
разработването на плановете; 

Or. pt

Изменение 57
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)



AM\861339BG.doc 33/34 PE460.929v01-00

BG

Проектостановище Изменение

5a. счита, че разширяването на 
широколентовите мрежи, 
приоритетно в селските райони, ще 
даде възможност за подобряване на 
комуникациите на населението, най-
вече за лица с намалена подвижност 
или живеещи изолирано, за 
повишаване на достъпа до услуги и за 
насърчаване на развитието на 
малките и средните предприятия в 
селските райони, като в резултат ще 
създават нови работни места и ще 
развиват нови услуги в тези райони;

Or. ro

Изменение 58
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. приканва държавите-членки да 
определят мерки за улесняване на 
навлизането на пазара на новите 
оператори, с оглед стимулирането на 
конкурентна среда;

Or. ro

Изменение 59
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. приветства плана за действие на 
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ЕС за защита на критичната 
инфраструктура в областта на 
информационните технологии и 
призовава да се вземат мерки, които 
да гарантират повишаването на 
онлайн сигурността.

Or. ro


