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ИЗМЕНЕНИЯ 001-028 
внесени от Комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Доклад
Карлуш Зориню A8-0181/2017
Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности

Предложение за регламент (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съобщението на Комисията, в 
което беше очертана европейската визия 
по отношение на интернет свързаността 
на гражданите и предприятията в 
цифровия единен пазар14, са 
представени редица възможни мерки, 
чрез които може да се подобри 
свързаността на Европейския съюз.

(1) В съобщението на Комисията от 
14 септември 2016 г., озаглавено 
„Свързаност за изграждане на 
конкурентоспособен цифров единен 
пазар — към европейско общество на 
гигабитов интернет“, в което беше 
очертана европейската визия по 
отношение на интернет свързаността на 
гражданите, публичните институции 
и предприятията в цифровия единен 
пазар14, са представени редица 
възможни мерки, чрез които може да се 
подобри свързаността на Европейския 
съюз.

__________________
14 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Свързаност за изграждане на 
конкурентоспособен цифров единен 
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пазар — към европейско общество на 
гигабитов интернет“ (COM(2016) 
587).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) В своето съобщение от 26 август 
2010 г., озаглавено „Програма в 
областта на цифровите технологии 
за Европа“, Комисията припомня, че в 
стратегията „Европа 2020“ е 
подчертана важността на 
внедряването на широколентовия 
достъп за подпомагане на социалното 
приобщаване и 
конкурентоспособността в Съюза, 
като отново се потвърждава целта 
да се гарантира до 2020 г. i) че всички 
граждани на Съюза ще имат достъп 
до значително по-висока скорост, над 
30 Mbps и ii) най-малко 50% от 
домакинствата в Съюза са абонирани 
за интернет връзка с над 100 Mbps.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Като част от мерките в подкрепа 
на визията за европейска свързаност в 
съобщението се насърчава изграждането 
на местни точки за безжичен достъп 
чрез опростени процедури на планиране 
и при по-малко регулаторни пречки. 
Подобни точки за достъп, включително 
тези, които подпомагат предоставянето 
на други публични услуги или които са 
от нетърговско естество, могат да имат 
важен принос за подобряването на 
съществуващите и разработката на нови 

(2) Като част от мерките в подкрепа 
на визията за европейска свързаност в 
съобщението се насърчава изграждането 
на местни точки за безжичен достъп 
чрез опростени процедури на планиране 
и при по-малко регулаторни пречки. 
Подобни точки за достъп, включително 
тези, които подпомагат предоставянето 
на други публични услуги или които са 
от нетърговско естество, могат да имат 
важен принос за подобряването на 
съществуващите безжични 
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поколения безжични съобщителни 
мрежи, тъй като спомагат за 
постигането на по-голямо точково 
покритие в съответствие с променящите 
се потребности.

съобщителни мрежи, но следва по-
специално да допринасят за 
разработката на нови поколения такива 
мрежи, тъй като спомагат за 
постигането на по-голямо точково 
покритие в съответствие с променящите 
се потребности. Тези точки за достъп 
следва да могат да образуват мрежа 
със система за единно 
идентифициране, която е валидна в 
целия Съюз, и други мрежи за 
безплатна местна безжична връзка 
следва да могат да се включват към 
системата. Системата следва да 
бъде в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета1a и с 
Регламент (ЕС) 2015/2120 на 
Европейския парламент и на Съвета1b 
и използването на данни за търговска 
реклама или други търговски цели 
следва да не бъде разрешено.
__________________
1а Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
1b Регламент (ЕС) 2015/2120 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2015 г. за определяне на 
мерки относно достъпа до отворен 
интернет и за изменение на 
Директива 2002/22/ЕО относно 
универсалната услуга и правата на 
потребителите във връзка с 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 
относно роуминга в обществени 
мобилни съобщителни мрежи в 
рамките на Съюза (ОВ L 310, 
26.11.2015 г., стр. 1).
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В контекста на настоящия 
регламент местна безжична връзка, 
която е безплатна и без ограничения, 
се предоставя без съответното 
възнаграждение, независимо дали чрез 
пряко плащане или други видове 
възнаграждение, включително, но не 
единствено — търговски реклами и 
предоставяне на лични данни за 
търговски цели, и без да се засягат 
ограниченията съгласно правото на 
Съюза или съгласно националното 
право в съответствие с правото на 
Съюза, както и необходимостта да се 
гарантира правилно функциониране 
на мрежата и по-специално 
необходимостта да се гарантира 
справедливо разпределение на 
капацитет между потребителите в 
натоварени моменти, без 
ограничения, когато няма ограничен 
период от време за свързване на 
потребителя или ограничена скорост 
или обем.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Конкурентен пазар и съобразена 
с бъдещето законодателна рамка, 
която предоставя стимули за 
иновациите, трансевропейските 
мрежи и структури и нови бизнес 
модели, са основният двигател за 
инвестиции в мрежи с много голям 
капацитет, които могат да осигурят 
свързаност на гражданите в целия 
Съюз.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие със съобщението, в 
което беше представена 
европейската визия за интернет 
свързаност в цифровия единен пазар, и 
с цел да насърчи цифровото 
приобщаване Съюзът следва да 
подпомага осигуряването на безплатна 
местна безжична връзка в центровете на 
местния обществен живот, включително 
в открити пространства, достъпни за 
широката общественост, като оказва 
целенасочена подкрепа. Към настоящия 
момент подобна подкрепа не е 
обхваната от регламенти (ЕС) № 
1316/201315 и (ЕС) № 283/201416.

(3) В съответствие със съобщението 
на Комисията от 14 септември 2016 
г. и с цел да насърчи цифровото 
приобщаване и да се избегне 
изоставане на отдалечените места и 
селските райони, Съюзът следва да 
подпомага осигуряването на 
висококачествена местна безжична 
връзка, която е безплатна и без 
ограничения в центровете на местния 
обществен живот, включително в 
открити пространства, достъпни за 
широката общественост, като оказва 
целенасочена подкрепа. Към настоящия 
момент подобна подкрепа не е 
обхваната от Регламент (ЕС) № 
1316/201315 или Регламент (ЕС) № 
283/201416.

__________________ __________________
15 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013г. за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
913/2010 и за отмяна на регламенти 
(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, ОВ 
L 348, 20.12.2013 г., стр. 129, последно 
изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 25 юни 2015 г., ОВ L 169, 1.7.2015 г., 
стр. 1.

15 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013г. за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
913/2010 и за отмяна на регламенти 
(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, ОВ 
L 348, 20.12.2013 г., стр. 129, последно 
изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 25 юни 2015 г., ОВ L 169, 1.7.2015 г., 
стр. 1.

16 Регламент (ЕС) № 283/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. относно насоки за 
трансевропейските мрежи в областта на 
телекомуникационната инфраструктура 
и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО, 
ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14.

16 Регламент (ЕС) № 283/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. относно насоки за 
трансевропейските мрежи в областта на 
телекомуникационната инфраструктура 
и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО, 
ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Подкрепата от този вид следва да 
насърчава субектите с обществена 
мисия, като публичните органи и 
доставчиците на публични услуги, да 
предлагат безплатна местна безжична 
връзка като допълнителна услуга към 
своята обществена мисия, за да се 
гарантира, че местните общности могат 
да се ползват от предимствата на 
широколентовите връзки с много висока 
скорост в центровете на обществения 
живот. Сред тези субекти могат да бъдат 
общини и други местни публични 
органи, библиотеки и здравни 
заведения.

(4) Подкрепата от този вид следва да 
насърчава субектите с обществена 
мисия, като органи на публичния 
сектор и доставчиците на публични 
услуги, да предлагат местна безжична 
връзка, която е безплатна и без 
ограничения като допълнителна услуга 
към своята обществена мисия, за да се 
гарантира, че хората от местните 
общности могат да подобряват своите 
уменията си в областта на 
цифровите технологии и да се ползват 
от предимствата на широколентовите 
връзки с много висока скорост в 
центровете на обществения живот. Сред 
тези субекти могат да бъдат общини, 
групи от общини, сдружения със 
задължение за обществена услуга, 
притежавани от общини, кооперации 
с нестопанска цел, общински 
центрове и други местни публични 
органи и институции.

(С цел осигуряване на съгласуваност на формулировката, предложена от 
Парламента, на всички езици терминът „gratuita e livre de restrições“ трябва да 

съответства на английски език на термина „free of charge and free from restriction“)

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Безплатната местна безжична 
връзка, наред с другото, следва да 
допринася за по-добро териториално 
и социално сближаване, особено в 
места с ограничен достъп до 
интернет.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Подобряването на достъпа до 
скоростни и високоскоростни 
широколентови връзки и услуги за 
информационни и комуникационни 
технологии, по-специално в 
отдалечените райони, би могло да 
увеличи качеството на живота на 
гражданите чрез улесняване на 
достъпа до услуги (например 
електронно здравеопазване и 
електронно управление) и насърчаване 
развитието на местните малки и 
средни предприятия (МСП). Поради 
това органите следва да гарантират, 
че никой няма да бъде изоставен и че 
интернет съдържанието и онлайн 
услугите са достъпни за всички.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) За да се гарантира успехът на 
настоящия регламент и да се 
изтъкнат действията на Съюза в 
тази област, Комисията трябва да 
гарантира, че субектите, които 
изпълняват проекти съгласно 
настоящия регламент, предоставят 
на крайните потребители колкото е 
възможно повече информация 
относно наличието на услугите и че 
те изтъкват факта, че Съюзът е 
предоставил финансирането.

Изменение 11
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Предложение за регламент
Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5в) Ценностите и предимствата на 
Съюза следва да се популяризират 
посредством обяснителен документ, в 
който е изложена целта на 
безплатната местна безжична 
връзка.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Покритието на новите мрежи 
за достъп в селските райони остава 
много по-ниско от покритието в 
градските райони и едва 28% от 
селските домакинства използват 
стационарната технология.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Предоставянето на 5G до 2020 г. 
следва да бъде основен приоритет за 
цифровия единен пазар предвид 
решаващото им значение за 
конкурентоспособността в световен 
мащаб, растежа, иновациите и 
потенциала за научни изследвания на 
Съюза. Средствата на Съюза трябва 
да се използват ефективно и по 
подходящ начин с цел принос по 
ключови въпроси. 
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Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Предвид нетърговското естество 
на интервенцията и малкия размер на 
предвижданите отделни проекти 
административната тежест следва да 
бъде ограничена до минимум. Поради 
това интервенцията следва да бъде 
реализирана чрез най-подходящите 
форми на финансова помощ, допустими 
съгласно Финансовия регламент към 
момента или в бъдеще, а именно 
безвъзмездни средства. Интервенцията 
следва да не разчита на финансови 
инструменти.

(8) Предвид нетърговското естество 
на интервенцията и малкия размер на 
предвижданите отделни проекти 
административната тежест следва да 
бъде ограничена до минимум и следва 
да бъде пропорционална на 
предвидената полза, като се взема 
предвид необходимостта от 
отчетност и подходящ баланс между 
опростяването и контрола. Поради 
това интервенцията следва да бъде 
реализирана чрез най-подходящите 
форми на финансова помощ, допустими 
съгласно Финансовия регламент към 
момента или в бъдеще, а именно 
безвъзмездни средства, например 
посредством ваучери. Интервенцията 
следва да не разчита на финансови 
инструменти. Следва да се прилага 
принципът на добро финансово 
управление.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Като се има предвид 
ограниченият обем на отпуснатите 
финансови средства в сравнение с 
потенциално големия брой заявления, 
следва да се предприемат мерки за 
опростяване на административните 
процедури, за да се даде възможност 
за своевременното вземане на 
решение. Регламент (ЕС) № 1316/2013 
следва да бъде изменен, за да се даде 
възможност на държавите членки да 
подкрепят категориите 
предложения, които отговарят на 
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критериите, определени в раздел 4 от 
приложението към Регламент (ЕС) № 
283/2014, с цел да се избегне 
индивидуалното одобряване на 
заявления и да се гарантира, че 
сертифицирането на разходите и 
ежегодното предоставяне на 
информация на Комисията не са 
задължителни за безвъзмездните 
средства, предоставени по силата на 
настоящия регламент.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Поради ограничения обхват на 
всяка една местна точка за безжичен 
достъп и малката стойност на 
обхванатите индивидуални проекти от 
точките за достъп, които получават 
финансова помощ по настоящия 
регламент, не се очаква да конкурират 
търговското предлагане. За да се 
гарантира в още по-голяма степен, че 
подобна финансова помощ не нарушава 
неоправдано конкуренцията, не 
изтласква частните инвестиции и не 
лишава частните инвеститори от 
стимули за инвестиране, интервенцията 
следва да бъде ограничена до проекти, 
които не дублират вече съществуващо 
частно или обществено предлагане със 
сходни характеристики в същия район. 
Това не следва да изключва 
допълнителната помощ за реализацията 
на настоящата инициатива от частни 
или публични източници на 
финансиране.

(9) Поради ограничения обхват на 
всяка една местна точка за безжичен 
достъп и малката стойност на 
обхванатите индивидуални проекти от 
точките за достъп, които получават 
финансова помощ по настоящия 
регламент, не се очаква да конкурират 
търговското предлагане. За да се 
гарантира в още по-голяма степен, че 
подобна финансова помощ не нарушава 
неоправдано конкуренцията, не 
изтласква частните инвестиции и не 
лишава частните инвеститори от 
стимули за инвестиране, интервенцията 
следва да бъде ограничена до проекти, 
които не дублират вече съществуващо 
безплатно частно или обществено 
предлагане със сходни характеристики в 
същия район. Това не следва да 
изключва допълнителната помощ за 
реализацията на настоящата инициатива 
от частни или публични източници на 
финансиране, тъй като такова 
смесено финансиране може да 
допринася за по-значителен ефект, 
което следва да доведе до стимули за 
частни инвестиции и ливъридж на 
интернет връзката за по-широка 
аудитория. В тази връзка е 
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необходимо да се осигури полезно 
взаимодействие с други национални 
фондове или фондове на Съюза, 
включително Европейския фонд за 
регионално развитие, с цел да се 
постигне максимален ефект не само 
от гледна точка на достъпността за 
гражданите, но и на социалното 
сближаване и подпомагането на 
борбата с цифровото разделение в по-
слабо развитите региони.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Наличният бюджет следва да 
бъде отпуснат при спазване на 
географски баланс, така че да бъдат 
обхванати проекти във всички 
държави членки. Разпределението 
следва да отчита и необходимостта 
от преодоляване на цифровото 
разделение. Тези принципи, които 
имат за цел осигуряване на географски 
баланс и приобщаващо общество, 
следва да бъдат включени в 
съответните работни програми, 
приети в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 1316/2013 и настоящия 
регламент, да фигурират в поканите 
за представяне на предложения и, ако 
е необходимо, следва да позволяват 
по-голямо участие на кандидатите 
от държави членки, в които 
участието е било относително ниско, 
както и да бъдат съсредоточени 
върху райони, определени от 
държавите членки или от Комисията 
като изоставащи по отношение на 
свързаността или цифровата 
грамотност.

Изменение 18
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Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Отдаването на приоритет на 
местните МСП в контекста на 
снабдяването и инсталирането на 
оборудване с оглед на предоставянето 
на местна безжична връзка в 
съответствие с настоящия 
регламент би могло да защити 
потенциала за иновации и създаване 
на качествени работни места в 
общините.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се гарантира, че свързаността 
по настоящия регламент се осигурява 
бързо, финансовата помощ следва да 
бъде предоставяна, като се използват 
във възможно най-голяма степен онлайн 
инструментите, които осигуряват бързо 
подаване и обработка на заявленията за 
кандидатстване и подпомагат 
реализацията, мониторинга и одита на 
изградените местни точки за безжичен 
достъп.

(10) За да се гарантира, че свързаността 
по настоящия регламент се осигурява 
бързо, финансовата помощ следва да 
бъде предоставяна, като се използват 
във възможно най-голяма степен онлайн 
инструментите, които осигуряват бързо 
подаване и обработка на заявленията за 
кандидатстване и подпомагат 
реализацията, мониторинга и одита на 
изградените местни точки за безжичен 
достъп. Важно е Комисията да 
информира местните органи за 
планираните действия и 
съответните условия на възможно 
най-ранен етап, с цел те да могат да 
се подготвят и да представят 
кандидатурите си по поканите за 
представяне на предложения, когато 
бъдат обявени. Комисията и 
съответните органи в държавите 
членки следва също да положат 
максимални усилия за създаване на 
необходимата осведоменост за 
програмата.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед на потребностите от 
свързаност в Съюза и на належащата 
нужда да бъдат стимулирани мрежите за 
достъп, които могат да предоставят в 
целия ЕС качествена връзка с интернет, 
базирана на широколентови услуги с 
много висока скорост, при 
предоставянето на финансова помощ 
следва да се цели балансирано в 
териториално отношение 
разпределение.

(11) С оглед на потребностите от 
свързаност в Съюза и на належащата 
нужда да бъдат стимулирани мрежите за 
достъп, които могат да предоставят в 
целия ЕС качествена връзка с интернет, 
базирана на широколентови услуги с 
висока скорост, и като се предоставя 
подкрепа за постигането на целите 
на европейското общество на 
гигабитов интернет, при 
предоставянето на финансова помощ 
следва да се цели балансирано в 
териториално отношение разпределение 
и намаляване на цифровото 
разделение, като същевременно се 
подкрепя достъпът на граждани до 
предимствата, които предоставя 
информационното общество, и се 
подкрепят райони с относително 
ниски равнища на широколентови 
връзки с висока скорост.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Освен това от бенефициентите 
следва да се изисква да предоставят 
безплатна местна безжична връзка за 
период от най-малко три години.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Дейностите, финансирани 
съгласно настоящия регламент, 
следва да бъдат жизнеспособни и 
устойчиви в дългосрочен план. Тази 
жизнеспособност и устойчивост 
следва да се постигнат чрез 
осигуряване на технически 
инструменти, които да гарантират 
тяхната дългосрочна ефективност 
чрез използването на технология, 
която бенефициерите и 
доставчиците на услуги 
актуализират редовно и без опасност 
за сигурността на потребителите.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 7 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) действия в сферата на 
осигуряването на безплатна местна 
безжична връзка в местните общности 
се финансират посредством 
безвъзмездни средства или форми на 
финансова помощ, различни от 
финансови инструменти.

в) действия в сферата на 
осигуряването на местна безжична 
връзка, която е безплатна и без 
ограничения, в местните общности се 
финансират посредством безвъзмездни 
средства или форми на финансова 
помощ, различни от финансови 
инструменти.“
(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 22 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a) В член 22 се добавя следният 
параграф:
„Удостоверяването на разходите и 
предоставянето на ежегодна 
информация на Комисията, посочени 
съответно във втория и третия 
параграф от настоящия член, не са 
задължителни за безвъзмездните 
средства, отпускани съгласно член 4, 
параграф 1, буква в) от Регламент 
(ЕС) № 283/2014*.“
________________
* Регламент (ЕС) № 283/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 март 2014 г. относно насоки за 
трансевропейските мрежи в 
областта на телекомуникационната 
инфраструктура и за отмяна на 
Решение № 1336/97/ЕО (ОВ L 86, 
21.3.2014 г., стр. 14).

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 283/2014
Член 2 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „местна точка за безжичен достъп“ 
означава нисковолтово оборудване с 
малък размер, работещо в малък обсег и 
използващо, но не единствено и само, 
радиочестотен спектър, по отношение 
на който условията за наличие и 
ефективно използване за целта са 
хармонизирани на равнището на Съюза, 
като това оборудване дава възможност 
за безжичен достъп на потребителите до 
електронна съобщителна мрежа.

з) „местна точка за безжичен достъп“ 
означава нисковолтово оборудване с 
малък размер, работещо в малък обсег, 
но с голяма широчина на лентата, и 
използващо, но не единствено и само, 
радиочестотен спектър, спектър на 
инфрачервена или видима светлина, 
по отношение на който условията за 
наличие и ефективно използване за 
целта са хармонизирани на равнището 
на Съюза, като това оборудване дава 
възможност за безжичен достъп на 
потребителите до електронна 
съобщителна мрежа.
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Обосновка

Появяват се нови технологии, например LiFi, признати в Европейския кодекс за 
електронни съобщения, които следва да бъдат включени, особено в контекста на 
потенциала на такива технологии да не се използват радио вълни, а светлина за 
обществени пространства като здравните заведения, където радио вълните биха 
могли да не са най-подходящи.
Скоростта на трансфер не бива да се засяга, като се има предвид, че понякога ще има 
голям брой ползватели, свързани с точката на достъп.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 283/2014
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подпомагат осигуряването на 
безплатна местна безжична връзка в 
местните общности.

в) подпомагат осигуряването на 
висококачествена местна безжична 
връзка, която е безплатна и без 
ограничения, в местните общности.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 283/2014
Член 6 – параграф 8а

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Действията, допринасящи за 
проекти от общ интерес в областта на 
осигуряването на безплатна местна 
безжична връзка в местните общности, 
трябва да отговарят на условията, 
определени в раздел 4 от приложението.

8a. Действията, допринасящи за 
проекти от общ интерес в областта на 
осигуряването на висококачествена 
местна безжична връзка, която е 
безплатна и без ограничения, в 
местните общности, трябва да отговарят 
на условията, определени в раздел 4 от 
приложението.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 283/2014
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Приложение I – раздел 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В приложението се добавя 
следната част:

6. В приложението се добавя 
следният раздел:

РАЗДЕЛ 4. БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА В 
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

„РАЗДЕЛ 4. БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА В 
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Действията, целящи осигуряване на 
безплатна местна безжична връзка в 
центровете на местния обществен 
живот, в т.ч. открити пространства, 
достъпни за широката общественост, 
които имат важна роля за обществения 
живот на местните общности, са 
допустими за финансова подкрепа.

Действията, целящи осигуряване на 
местна безжична връзка, която е 
безплатна и без ограничения, в 
центровете на местния обществен 
живот, в т.ч. открити пространства, 
достъпни за широката общественост, 
които имат важна роля за обществения 
живот на местните общности, са 
допустими за финансова подкрепа. За 
целите на достъпността, доколкото 
е възможно, при тези дейности се 
избягват евентуални езикови бариери.

Финансова подкрепа се предоставя на 
субекти с обществена мисия като 
местни органи и доставчици на 
обществени услуги, които се 
ангажират да предоставят безплатна 
местна безжична връзка чрез 
инсталирането на местни точки за 
безжичен достъп.

Финансова подкрепа се предоставя на 
органи на публичния сектор по 
смисъла на член 3, параграф 1 от 
Директива (ЕС) 2016/2102 на 
Европейския парламент и на Съвета1a 
с цел да предоставят безплатна местна 
безжична връзка чрез инсталирането на 
местни точки за безжичен достъп.

Институции, които отговарят на 
условията, могат да използват 
финансовата подкрепа за създаване на 
безплатна местна безжична връзка в 
места, които са най-подходящи и 
достъпни за използване от 
общността, включително върху 
имоти, които не са публична 
собственост.

Проектите за осигуряване на местна 
безжична връзка чрез местни точка за 
безжичен достъп, които са с безплатен 
достъп, могат да получават 
финансиране, ако те:

Проектите за осигуряване на местна 
безжична връзка чрез местни точка за 
безжичен достъп, които са с безплатен 
достъп, могат да получават 
финансиране, ако те:

1) се изпълняват от субект с 
обществена мисия, който има 
капацитета да проектира инсталирането 
на вътрешни и външни местни точки за 
безжичен достъп на обществени места и 

1) се изпълняват от орган на 
публичния сектор, който има 
капацитета да проектира инсталирането, 
както и да осигури финансирането на 
оперативните разходи за минимум 
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да упражнява надзор върху тях; три години, на вътрешни и външни 
местни точки за безжичен достъп на 
обществени места и да упражнява 
надзор върху тях;

2) надграждат широколентови връзки 
с много висока скорост, даващи на 
потребителите възможност за 
висококачествено използване на 
интернет, което е: 

2) надграждат широколентови връзки 
с много висока скорост, даващи на 
потребителите възможност за 
висококачествено използване на 
интернет, което е: 

а. безплатно и лесно достъпно и 
използва най-съвременно оборудване и 

а. безплатно и лесно достъпно и 
използва най-съвременно оборудване, 
при което се извлича полза от 
оптимални технологични решения и 
се използват най-добрите стандарти 
в областта на кибернетичната 
сигурност, и

б. поддържа достъпа до иновативни 
цифрови услуги като предлаганите чрез 
инфраструктури за цифрови услуги; 

б. поддържа достъпа до иновативни 
цифрови услуги като предлаганите чрез 
инфраструктури за цифрови услуги;

3) използват общата визуална 
идентичност, която ще им бъде 
предоставена от Комисията, и имат 
връзка към съответните онлайн 
инструменти

3) използват общата визуална 
идентичност, която ще им бъде 
предоставена от Комисията, и имат 
връзка към съответните онлайн 
инструменти;
3a) спазват принципа на 
технологична неутралност, 
използват ефективно публичните 
средства и са способни да се 
адаптират проектите към най-
добрите технологични предложения.

Проектите, които дублират вече 
съществуващо частно или обществено 
предлагане със сходни характеристики, 
в т.ч. и качество, в същия район, няма да 
бъдат обхванати.

Проектите, които дублират вече 
съществуващо безплатно частно или 
обществено предлагане със сходни 
характеристики, в т.ч. и качество, в 
същия район, няма да бъдат обхванати.

Наличният бюджет ще бъде разпределен 
равномерно в териториално отношение 
между проекти, отговарящи на горните 
условия, предвид получените 
предложения и като правило, по реда на 
получаване на предложенията.

Наличният бюджет ще бъде разпределен 
равномерно в териториално отношение 
в държавите членки между проекти, 
отговарящи на горните условия, 
предвид получените предложения и 
като правило, по реда на получаване на 
предложенията, в съответствие с 
работните програми, които 
допринасят за икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване на Съюза, както и за 
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насърчаване на цифровото 
приобщаване.

Държавите членки могат да 
отпускат свои собствени ресурси или 
ресурси от структурните фондове на 
ЕС и Европейския инвестиционен 
фонд за разработване на услуги и 
допълнителни предложения, които 
укрепват устойчивостта на 
проектите.
Проектите, финансирани съгласно 
настоящия раздел, са в експлоатация 
и се наблюдават внимателно от 
Комисията най-малко три години. 
Наблюдението на проекта от 
Комисията следва да продължи след 
експлоатационния период с цел 
осигуряване на преглед на 
функционалността на този проект и 
възможен принос за бъдещи 
инициативи.
__________________
1a Директива (ЕС) 2016/2102 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2016 г. относно 
достъпността на уебсайтовете и 
мобилните приложения на 
организациите от обществения 
сектор (OВ L 327, 2.12.2016, стр. 1).“


