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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Призовават се държавите членки 
да използват също така 
структурните фондове с оглед 
постигане на целите на Програмата в 
областта на цифровите технологии, 
като в същото време гарантират 
положителните взаимодействия 
между рамковата програма, 
структурните фондове и 
националните политики във връзка с 
по-широките цели на ЕС относно 
конкурентоспособността, 
икономическия растеж и 
сближаването;

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Приоритетните области – като 
например високоскоростните мрежи, 
трансграничните публични услуги, 
достъпът до многоезични услуги, 
безопасността, сигурността и 
интелигентните енергийни услуги –
представляват специфични области, 
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в които местните и регионите органи 
са едновременно главни действащи 
лица, доставчици и бенефициери;

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Списъкът на проектите, 
допустими за финансиране по МСЕ, е 
гъвкав с оглед отчитане на 
особеностите, пред които са 
изправени ЕС като цяло и особено 
държавите членки, по-конкретно във 
връзка с инфраструктурните проекти 
за широколентов достъп;

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Прилагането на МСЕ не следва да 
са в ущърб на целите на политиката 
на сближаване. Когато прилагат 
предложените мерки, държавите 
членки следва да предприемат 
необходимите действия, за да се 
избегне допълнителното 
административно бреме на 
национално равнище, а също и да се 
предостави на местните и 
регионалните органи необходимата 
техническа помощ за използване на 
новите финансови инструменти и 
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техния ефект на лоста;

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) допринасят за внасянето на 
подобрения в живота на гражданите, 
икономиката и правителствата, чрез 
насърчаване на взаимосвързаността и на 
оперативната съвместимост на 
националните телекомуникационни 
мрежи, както и на достъпа до такива 
мрежи, като дават възможност на 
местните и регионалните органи да 
въведат най-подходящите решения за 
своите специфични местни и 
регионални нужди;

Or. en

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) намаляват разликите между 
регионите като припомнят, че 
бързите и оперативно надеждни 
комуникационни връзки, допълвани от 
ефикасни безжични мобилни услуги 
играят важна роля за насърчаване на
регионалната конкурентоспособност, 
достъпност и равенство между 
гражданите;

Or. en
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Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) За постигането на тези цели 
държавите членки трябва да 
гарантират провеждане на 
консултации с местните и 
регионалните органи, които да бъдат 
включени в процеса на всеки важен 
етап от него.

Or. en

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) разгръщане на свръхбързи 
широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от 
100 Mbps и повече, отчитайки 
потребителското търсене на 
свръхбърз интернет;

Or. en

Обосновка

Инвестирането в свръхбързи широколентови мрежи е високорисково начинание. 
Статистиката сочи, че потреблението на високоскоростен интернет значително 
изостава от реалния обхват на покритие на широколентовите мрежи. Във връзка с 
горното, когато се прави избор кои технологии и проекти да се финансират, трябва 
да се отчита действителният ръст на потребителско търсене на широколентов 
достъп.
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Изменение 9

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, отчитайки 
потребителското търсене на 
свръхбърз интернет;

Or. en

Обосновка

Инвестирането в свръхбързи широколентови мрежи е високорисково начинание. 
Статистиката сочи, че потреблението на високоскоростен интернет значително 
изостава от реалния обхват на покритие на широколентовите мрежи. Във връзка с 
горното, когато се прави избор кои технологии и проекти да се финансират, трябва 
да се отчита действителният ръст на потребителско търсене на широколентов 
достъп.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка
Споменаването на местните и регионалните органи би било полезно по същата 

причина, посочена по-горе.

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки следва да 
вземат всички необходими мерки за 
гарантиране, че местните и 
регионалните органи са изцяло и 
ефективно включени в управлението 
на инициативите в областта на ИКТ 
като средство за подобряване на 
услугите, които предоставят в 
области като здравеопазване, 
образование, възлагане на обществени 
поръчки, сигурност и социални услуги;

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Комисията и държавите членки 
насърчават и подкрепят местните и 
регионалните органи да използват 
публично-частни партньорства 
(ПЧП) за предоставяне на 
широколентови услуги, по-конкретно 
в селските райони. В това отношение 
за държавите членки е от 
съществено значение да 
консолидират административния 
капацитет на своите публични 
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институции на местно, регионално и 
национално равнище и да обновят 
подобаващо своята инфраструктура, 
с цел да се гарантира успешно 
развитие и изпълнение на 
трансевропейските 
телекомуникационни мрежи;

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Необходимо е по-задълбочено 
ангажиране на местните и 
регионалните органи с цел 
значително допринасяне за 
насърчаването на повторната 
употреба на информацията в 
публичния сектор и в резултат 
подобряване на 
конкурентоспособността и създаване 
на нови работни места;

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 7 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) включване на селските региони и 
областите с ниска гъстота на 
населението, както и на най-
отдалечените региони.

Or. en
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Изменение 15

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 извършената 
оценка на осъществимостта и оценка 
на разходите и ползите.

Or. en

Обосновка

Оценката на осъществимостта би била най-подходящият инструмент за доказване 
на добавената стойност.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Въз основа на информацията, 
получена по член 21 на Регламент ХХХ 
за създаване на механизъм за свързване 
на Европа, държавите-членки и 
Комисията обменят най-добри 
практики и информация за напредъка, 
постигнат по прилагането на 
настоящите насоки. Държавите членки 
ангажират местните регионални 
органи в този процес.

Or. en
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Изменение 17

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,
един представител на регионалното и 
един представител на местното 
управление 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.

Or. en

Изменение 18

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 

4. В тези доклади Комисията оценява 
също дали обхватът на проектите от 
общ интерес продължава да отразява 
политическите приоритети, 
технологичното развитие и 
осъществимостта на проекта, 
имайки предвид 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 
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бедствия. Такъв преглед може да бъде 
проведен и по всяко друго време, когато 
бъде счетено за уместно.

последствията от него, както и 
устойчивостта на бедствия. Такъв 
преглед може да бъде проведен и по 
всяко друго време, когато бъде счетено 
за уместно.

Or. en


