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Изменение 19
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 20
Herbert Reul

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Телекомуникационните мрежи и 
услуги все повече се превръщат в 
инфраструктури на основата на 
интернет, в които широколентовите 
мрежи и цифровите услуги са тясно 
свързани помежду си. Интернет се 
превръща в доминираща платформа за 
общуване, услуги и икономическа 
дейност. Следователно наличието в цяла 

(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 
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Европа на високоскоростен достъп до 
интернет и на цифрови услуги 
съобразно интересите на обществото е 
от съществено значение за 
икономическия растеж и единния пазар.

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. de

Изменение 21
Herbert Reul

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет одобри Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа и 
призова всички институции да поемат 
ангажимент за нейното цялостно 
изпълнение. Програмата в областта на 
цифровите технологии имаше за цел да 
начертае пътя за максимално 
оползотворяване на социалния и 
икономическия потенциал на 
информационните и комуникационните 
технологии, по-специално чрез 
разгръщането на високоскоростни 
широколентови мрежи, за да се 
гарантира, че към 2020 г. всички 
европейски граждани ще имат достъп до 
интернет със скорост над 30 Mbps и най-
малко 50 % от европейските 
домакинства ще ползват достъп до 
интернет със скорост над 100 Mbps, 
който може да се основава на 
различни технологии. 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 
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подкрепа за цифровизацията на богатото 
европейско културно наследство и 
насърчаване за достъп до интернет и 
неговото използване от всички, особено 
чрез насърчаване на цифровата 
грамотност и достъпност. Освен това 
държавите членки следва да изпълнят 
оперативните национални планове за 
високоскоростен интернет, насочени 
към публично финансиране в области, в 
които инфраструктурите на интернет не 
се финансират изцяло от частни 
средства, и да насърчават използването 
на модерни, достъпни онлайн услуги.

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

Or. de

Изменение 22
Herbert Reul

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 23
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

      

Or. es

Изменение 24
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Предвид възникващите проблеми 
относно достъпа до честоти 
безжичните широколентови мрежи 
могат да играят ключова роля за 
покритието на всички области, в т.ч. 
селските и изолираните области, 
които не разполагат с други 
възможности.

Or. ro
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Изменение 25
Ana Miranda

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

(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 
на регионално и местно равнище 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 
проект от общ интерес в съответствие с 
предварително определени, ясни и 
прозрачни критерии.

Or. es

Изменение 26
Nuno Teixeira
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) допринасят за икономическия растеж 
и подпомагат развитието на единния 
пазар, което води до подобряване на 
конкурентоспособността на 
европейската икономика, включително 
конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия (МСП);

1) допринасят за икономическия растеж, 
създаването на благосъстояние и 
работни места и подпомагат 
развитието на единния пазар, което води 
до подобряване на 
конкурентоспособността на 
европейската икономика, включително 
конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия (МСП);

Or. pt

Изменение 27
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) допринасят за икономическия растеж 
и подпомагат развитието на единния 
пазар, което води до подобряване на 
конкурентоспособността на 
европейската икономика, включително 
конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия (МСП);

1) допринасят за икономическия растеж, 
насърчават социалното приобщаване
и подпомагат развитието на единния 
пазар, което води до подобряване на 
конкурентоспособността на 
европейската икономика, включително 
конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия (МСП);

Or. ro

Изменение 28
Herbert Reul

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

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

2) допринасят за внасянето на 
подобрения в живота на гражданите, 
икономиката и правителствата, чрез 
насърчаване на взаимосвързаността и на 
оперативната съвместимост на 
националните телекомуникационни 
мрежи, както и на достъпа до такива 
мрежи, като се има предвид, че най-
слабо населените и най-слабо развити 
региони трябва да бъдат включени и 
обслужвани с връзки.

Or. de

Изменение 29
Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 30
Herbert Reul

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

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

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

Or. de

Изменение 31
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, което на свой ред улеснява 
разработката и ползването на 
трансевропейски цифрови услуги и 
гарантира устойчивата 
конкурентоспособност на 
европейската промишленост;

Or. de

Изменение 32
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи 
за свързване на островните и 

б) разгръщане на широколентови 
мрежи, ползвайки всички налични 
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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;

технологии в съответствие с 
принципа на технологична 
неутралност  за свързване на 
островните и периферните райони, 
както и на районите-анклави с 
централните райони на Съюза, като се 
гарантира, че скоростите на предаване 
на данни в тези райони са достатъчни за 
осигуряването на широколентов достъп 
със скорост от 30 Mbps и повече;

Or. de

Изменение 33
Ana Miranda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 34
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разработването на 
широколентови мрежи за свързване 
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на училищата в изолираните селски 
общности в държавите членки с оглед 
развитието на програми за 
дистанционно обучение, така че да се 
избегне обезлюдяването на тези 
области.

Or. en

Изменение 35
Ana Miranda

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 регионални и 
местни органи, които отговарят за 
изпълнението на проектите от общ 
интерес или допринасят за тяхното 
прилагане, предприемат необходимите 
правни, административни, технически и 
финансови мерки съгласно съответните 
разпоредби от настоящия регламент.

Or. es

Изменение 36
Ana Miranda

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, установена чрез оценки на 
осъществимостта и анализи на 
разходите и ползите, като се взема 
предвид общия интерес и 
равнопоставения достъп до мрежата 
за цялото население, особено в 
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областите, изпитващи по-големи 
трудности при връзките.

Or. es

Изменение 37
Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Селските райони и районите с ниска 
гъстота на населението обикновено се 
обслужват от връзки с ниска скорост, а в 
някои случаи дори изобщо не са 
свързани. Тук е малко вероятно 
инвестициите да бъдат рентабилни и 
европейските цели да бъдат постигнати 
до 2020 г. Инвестирането в тези райони 
се нуждае от по-сериозно финансово 
подпомагане посредством безвъзмездни 
средства, евентуално в комбинация с 
финансови инструменти. Тук влизат и 
отдалечените и рядко населените 
райони, където инвестиционните 
разходи са много високи или доходите 
са ниски. Подпомагането чрез 
механизма за свързване на Европа в тези 
райони трябва да допълва достъпните 
кохезионни фондове или помощите за 
развитие на селските райони и други 
преки публични помощи, така че да се 
гарантира равнопоставен достъп до 
мрежата, стимулирайки по този 
начин растежа и заетостта и 
насърчавайки по този начин 
заселването в области с демографски 
проблеми.

Or. es
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Изменение 38
Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 12 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 39
Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение – раздел 3 – подзаглавие 3 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) центрове на компетентност по 
цифровизация и съхранение на 
цифровото културно наследство на 
всички езици на ЕС, в т.ч. на 
останалите официални езици в 
държавите членки;

Or. es


