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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 

енергетика да вземе предвид следните изменения: 

 

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, 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 в 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 

пазар — към европейско общество на 

гигабитов интернет“ (COM(2016) 587). 

14 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите 

„Свързаност за изграждане на 

конкурентоспособен цифров единен 

пазар — към европейско общество на 

гигабитов интернет“ (COM(2016) 587). 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Държавите членки следва да 

засилят усилията си за преодоляване 

на  цифровото разделение и 

различията в свързаността между 

регионите, и по-специално тези с по-

високи равнища на бедност, чрез 

инвестиции в създаването, 
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разработването и подобряването на 

достъпа до безжична свързаност; 

като се обръща по-специално обръща 

внимание на областите, за които е 

установено, че изостават по 

отношение на свързаността, и чрез 

насърчаване на цифровата 

грамотност . Подкрепата от Съюза 

следва да бъде с допълващ характер, 

чрез подкрепа на проекти, които се 

съсредоточават по-специално върху 

осигуряването на местна безжична 

връзка чрез търгове за обществени 

поръчки, безплатно и без ограничения, 

в центровете на местния обществен 

живот, в това число в открити 

пространства, достъпни за широката 

общественост. 

 

Изменение  3 

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, 

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 местна безжична 

връзка, безплатно и без необосновани 

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 регламенти (ЕС) № 

1316/201315 и (ЕС) № 283/201416. 

__________________ __________________ 

15 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2013 г. за създаване на 

Механизъм за свързване на Европа, за 

15 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2013 г. за създаване на 

Механизъм за свързване на Европа, за 
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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. 

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). 

 

 

 

Изменение  4 

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 органите на публичния 

сектор, кооперации и местни 

социални предприятия и доставчиците 

на публични услуги, да предлагат 

местна безжична връзка, която е 

безплатна и свободна от 

необосновани ограничения, 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, 

институции, библиотеки и други 

културни общински центрове, здравни 

заведения и заведения за здравно 

обслужване, както и други 

обществени пространства, достъпни 
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за голям брой хора. 

 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Местната безжична връзка 

следва да се определя като безплатна 

само когато се предоставя без 

съответстващо на нея възмездяване, 

било то чрез пряко заплащане или друг 

вид възмездно отношение, 

включително, но не само реклама и 

предоставяне на лични данни. 

(5) Местната безжична връзка 

следва да се определя като безплатна и 

свободна от необосновани 

ограничения само когато се предоставя 

без съответстващо на нея възмездяване, 

било то чрез пряко заплащане или друг 

вид възмездно отношение, 

включително, но не само реклама и 

предоставяне на лични данни и достъп 

до използването на профили в 

социални мрежи; достъпът до 

безплатна безжична връзка следва да 

включва съгласието на ползвателите 

с реда и условията за ползване и 

декларация за отказ от отговорност, 

в която да се обяснява целта на 

услугата, като същевременно се 

гарантира подходяща защита на 

личните данни, като се има предвид, 

че рисковете, свързани със 

сигурността, се увеличават с 

увеличаването на безжичната 

свързаност.  

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Ценностите и предимствата 

на Съюза следва да се популяризират 

чрез декларацията за отказ от права 

при безплатната местна безжична 
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връзка. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 5 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5б) В услугата следва да се 

включат цифрови образователни 

инструменти, които да предоставят 

на потребителите познания за това 

как да получат достъп до интернет и 

как да обезпечат собствената си 

защита онлайн, както и информация 

относно ползите и рисковете от 

използването на мрежата. 

 

 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8 a. Комисията следва да 

гарантира, че публичните органи, 

кооперациите, местните социални 

предприятия, доставчиците на 

обществени услуги и крайните 

бенефициенти, т.е. местните 

общини и ползвателите на тази 

безплатна услуга за безжичен достъп 

до интернет, са надлежно и 

своевременно информирани за 

съществуването на тази програма и 

подкрепа с цел повишаване на 

видимостта на финансирането, 

предоставяно на Съюза. 

Обосновка 

Програмите на ЕС и предоставяната финансова подкрепа следва да бъде насърчавана 

от Комисията в близост до публичните органи, разбирани в широк смисъл, и крайните 
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бенефициенти следва да бъдат информирани. 

 

Изменение  9 

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 и онлайн инструментите, и други 

конвенционални инструменти, които 

осигуряват бързо подаване и обработка 

на заявленията за кандидатстване и 

подпомагат реализацията, мониторинга,  

непрекъснатата поддръжка, 

редовното осъвременяване и одита на 

изградените местни точки за безжичен 

достъп. 

 

 

Изменение  10 

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 

със скорост на изтегляне от поне 100 

Mbps, базирана на широколентови 

услуги с много висока скорост, следва 

да бъдат отчитани полезните 

взаимодействия с други съюзни (на 

ЕС), национални и регионални 

фондове и програми, в частност при 

предоставянето на допълнителна 

финансова помощ, тъй като тази 
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подкрепа следва да  бъде насочена към 

отдалечени, но също така населени и 

по-слабо развити региони и региони в 

преход, като същевременно се цели 

постигането на балансирано в 

географско отношение разпределение, 

като се насърчава достъпът на 

гражданите до ползите, 

предоставяни от информационното 

общество, за постигане на същия 

среден дял на интернет връзка във 

всички държави членки, като се има 

предвид, че средно 97% от 

гражданите на Съюза да разполагат с 

достъп до интернет в някои държави 

членки, а в други държави членки едва 

68% от населението. 

 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Финансираните дейности 

следва да бъдат жизнеспособни и 

устойчиви в дългосрочен план. Това 

следва да се постигне чрез осигуряване 

на технически инструменти, които 

да гарантират тяхната дългосрочна 

ефективност чрез използването на 

технология, която бенефициерите и 

изпълнителите на услуги 

актуализират редовно и без опасност 

за сигурността на потребителите. 

 

 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 

Член 7 – параграф 4 – буква в 
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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 безплатна местна 

безжична връзка без необосновани 

ограничения в местните общности се 

финансират посредством безвъзмездни 

средства или форми на финансова 

помощ, различни от финансови 

инструменти.“ 

 

Изменение  13 

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 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, 

предоставяща широколентова връзка 

с много висока скорост. 

 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Финансова подкрепа се предоставя на Финансова подкрепа се предоставя на 
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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. 

субекти с обществена мисия като 

местни органи, кооперации и местни 

социални предприятия и доставчици 

на обществени услуги, които се 

ангажират да предоставят безплатна 

местна безжична връзка чрез 

инсталирането на местни точки за 

безжичен достъп. 

Обосновка 

Кооперациите и местните социални предприятия следва да бъдат включени в тази 

програма, тъй като по своето естество те са доставчици на обществени услуги, 

като същевременно играят важна роля в местните общности. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение — раздел 4 — параграф 3 — точка 2 — уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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 със скорост на изтегляне 

поне 100 Mbps, което е: 

 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 - параграф 3 – точка 2 а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 a) да се допринася за 

преодоляването на цифровото 

разделение и подобряването на 

цифровата грамотност; 
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Обосновка 

Целта на тази програма следва да бъде преодоляването на географското цифрово 

разделение и подпомагането на повишаването на цифровата грамотност. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – параграф 3 – точка 2 – буква б а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) обезпечено със системи за 

подходяща защита на личните данни 

на потребителите; 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – параграф 3 – точка 2 – буква б б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб проектирано да намали 

цифровото разделение; 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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. 

Проектите следва да бъдат 

финансирани с оглед на 

предложенията, получени чрез 

обществени поръчки, при спазване на 

горепосочените условия и като 
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правило, по реда на получаване на 

предложенията. Това се гарантира 

интеграцията на по-слабо развитите 

региони и на регионите в преход, като 

се дава приоритет на проекти, които 

се намират в области, които 

изостават по отношение на 

свързаността и цифровата 

грамотност. Комисията публикува 

доклад, в който се определят 

географските райони, въз основа на 

информацията, предоставена от 

държавите членки, не по късно от 

три месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент. 
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