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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Настоящото предложение за регламент определя създаването на набор от насоки, 

обхващащи целите и приоритетите за широколентовите мрежи и инфраструктурите за 

цифрови услуги в областта на телекомуникациите в рамките на механизма за свързване 

на Европа, който е неразделна част от стратегията „Европа 2020”. 

Регламентът идентифицира проекти от общ интерес за разпространяването на 

широколентовите мрежи и инфраструктурите за цифрови услуги, с които се цели 

подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика, насърчаване на 

взаимосвързаността и взаимодействието между националните мрежи, подпомагане на 

развитието на единен цифров пазар, наред с приноса за намаляване на емисиите на 

парникови газове и опазването на околната среда. 

Създаването на трансграничен достъп до инфраструктурата за публични цифрови 

услуги е рамка, в която действията на Европейския съюз могат да внесат значителна 

добавена стойност. Службите на публичната електронна администрация включват 

трансграничното електронно здравеопазване, което представлява особен интерес за 

сферата на компетентност на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните. 

Създаването на взаимодействащи трансгранични служби за предоставяне на здравни 

грижи би позволило взаимодействие между гражданите и медицинските работници, 

както и обмена на данни между институциите, като се предостави достъп до 

електронните здравни досиета и до услугите за електронни рецепти, до услугите за 

дистанционно здравеопазване и дистанционни услуги за създаване на подпомагаща 

заобикаляща среда. Електронното здравеопазване би допринесло за подобряването на 

сигурността на пациентите, а наред с това и за намаляване на медицинските разходи, 

както и за модернизирането и подобряването на ефективността на националните 

здравни системи.  

Докладчикът одобрява и подкрепя предложението на Комисията, като същевременно 

предлага известни промени, чиято цел е да се подобри ефикасността на проектите от 

общ интерес в областта на административните електронни услуги. 

По-специално, трансграничните оперативно съвместими здравни електронни услуги 

следва да предвиждат прилагането, посредством здравните и болничните структури, на 

еднакъв стандарт за представяне на данните и електронните документи, посредством 

приемането на общи кодове за държавите членки, позволяващи ясно да се 

идентифицират семантичните параметри на различните здравни услуги. От друга 

страна, целесъобразно е създаването на общ минимален набор от данни и електронни 

документи, който да представлява основното досие на пациента за оперативно 

съвместимите услуги за електронно здравеопазване (например: кръвен фактор, 

анамнези, епикризи при изписване от болнично заведение и др.). 

В по-общ план, е желателно проектите в областта на електроните административни 

услуги да са насочени към установяването на единен европейски идентификационен 

код, който гражданите и предприятията да могат да използват в отношенията си с 
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администрациите на всички държави членки. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си 

следните изменения: 

Изменение 1 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) В своето съобщение до Европейския 

парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и 

Комитета на регионите „Европейският 

широколентов достъп: да инвестираме в 

стимулиран от цифровите технологии 

растеж“1, Комисията прави извода, че с 

оглед на решаващата роля на интернет 

ползите от него са много по-големи 

отколкото стимулите за частни 

инвестиции в по-бързи мрежи. 

Следователно в тази област е 

необходимо публично подпомагане, 

което обаче не трябва да нарушава 

неправомерно конкуренцията. 

(4) В своето съобщение до Европейския 

парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и 

Комитета на регионите „Европейският 

широколентов достъп: да инвестираме в 

стимулиран от цифровите технологии 

растеж“1, Комисията прави извода, че с 

оглед на решаващата роля на интернет 

ползите от него са много по-големи 

отколкото стимулите за частни 

инвестиции в по-бързи мрежи. 

Следователно в тази област е 

необходимо публично подпомагане, 

което обаче не трябва да нарушава 

неправомерно конкуренцията. В своята 

резолюция от 6 юли 2011 г. относно 

Европейския широколентов достъп: 

инвестиране в стимулиран от 

цифровите технологии растеж, 

Европейският парламент изтъква, че 

широколентовите услуги са ключови 

за конкурентоспособността на 

промишлеността в ЕС и допринасят 

сериозно за икономическия растеж в 

ЕС, социалното сближаване и 

създаването на качествени работни 

места, както и за участието на 

всички регионални и социални групи в 

свързания с цифровите технологии 

живот в ЕС; препоръчва насърчаване 

на конкурентен пазар за инвестиции и 
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използване на фиксирана и безжична 

широколентова инфраструктура; 

отбелязва, че един конкурентен пазар 

е катализатор за допълнителни 

инвестиции и иновации посредством 

доставчици на комуникации, 

приложения и съдържание, както и 

жизненоважна платформа за 

цифровата икономика. 

 _____________ 

 1 P7_TA-(2011)0322 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Значителни икономически и 

социални предимства, които 

инвеститорите не могат нито да 

оползотворят, нито да превърнат във 

печалби, са свързани с по-високите 

скорости на широколентов достъп. 

Високоскоростните и 

свръхвисокоскоростните 

широколентови технологии са 

инфраструктура от ключово значение за 

развитието и разгръщането на 

цифровите услуги, които зависят от 

достъпността, скоростта, надеждността 

и устойчивостта на физическите мрежи. 

Разгръщането и разпространението на 

по-бързи мрежи дава възможност за 

новаторски услуги, възползващи се от 

по-високите скорости. За постигане на 

максимална синергия и взаимодействие 

между тези два компонента на 

цифровите телекомуникационни мрежи 

са необходими действия на равнище ЕС. 

(10) Значителни икономически и 

социални предимства, които 

инвеститорите не могат нито да 

оползотворят, нито да превърнат във 

печалби, са свързани с по-високите 

скорости на широколентов достъп. 

Високоскоростните и 

свръхвисокоскоростните 

широколентови технологии са 

инфраструктура от ключово значение за 

развитието и разгръщането на 

цифровите услуги, които зависят от 

достъпността, скоростта, надеждността 

и устойчивостта на физическите мрежи. 

Разгръщането и разпространението на 

по-бързи мрежи дава възможност за 

новаторски услуги, възползващи се от 

по-високите скорости. За постигане на 

максимална синергия и взаимодействие 

между тези два компонента на 

цифровите телекомуникационни мрежи 

са необходими действия на равнище ЕС. 

Универсалният достъп да 

широколентови мрежи е от 

съществено значение за растежа на 

съвременните икономики и за 

благосъстоянието на отделните 
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индивиди, както и за цифровото 

приобщаване. Разширяването на 

широколентовите мрежи в селските 

и икономически и социално най-

необлагодетелстваните райони ще 

даде възможност за подобряване на 

комуникациите, по-специално на лица 

с намалена подвижност или живеещи 

в условия на изолация, за повишаване 

на достъпа до услуги и за насърчаване 

на развитието на МСП в селските 

райони, като в резултат ще 

способства за създаването на нови 

работни места и за развитието на 

нови услуги в тези райони;  

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Развитието на широколентовите 

мрежи и инфраструктурите за цифрови 

услуги ще допринесе за постигането на 

целта на Съюза за намаляване на 

емисиите на парникови газове, като 

предостави възможности за енергийно 

ефективни решения в много от 

секторите на европейската икономика. 

Този положителен ефект ще бъде 

ограничен, но само до известна степен, 

от растящото търсене на енергия и 

ресурси, свързано основно с 

изграждането на широколентови мрежи 

и експлоатацията на инфраструктурите 

за цифрови услуги. 

(13) Използването на информационни 

технологии и комуникации улеснява 

структурното приспособяване в 

посока стоки и услуги, за които са 

необходими по-малко средства, 

енергоспестяване в сградите и 

електрическите мрежи, както и 

развитие на по-ефективни 

интелигентни транспортни системи 

с по-ниско енергопотребление. 

Развитието на широколентовите мрежи 

и инфраструктурите за цифрови услуги 

ще допринесе за постигането на целта 

на Съюза за намаляване на емисиите на 

парникови газове, като предостави 

възможности за енергийно ефективни 

решения в много от секторите на 

европейската икономика. Този 

положителен ефект ще бъде ограничен, 

но само до известна степен, от 

растящото търсене на енергия и 

ресурси, свързано основно с 

изграждането на широколентови мрежи 

и експлоатацията на инфраструктурите 



 

AD\905977BG.doc 7/19 PE480.682v02-00 

 BG 

за цифрови услуги. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 24 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (24a) При прилагането на настоящия 

регламент обработването на лични 

данни следва да се извършва в 

съответствие с правото на Съюза, 

както е изложено по-специално в 

Директива 95/46/EО на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 

октомври 1995 г. за защита на 

физическите лица при обработването 

на лични данни и за свободното 

движение на тези данни и в 

Директива 2002/58/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 12 юли 

2002 г. относно обработката на 

лични данни и защита на правото на 

неприкосновеност на личния живот в 

сектора на електронните 

комуникации (Директива за правото 

на неприкосновеност на личния 

живот и електронни комуникации).  

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 2 – 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 

и подпомагат развитието на единния 

пазар, което води до подобряване на 

конкурентоспособността на 

европейската икономика, по-специално 

чрез увеличаването на достъпа до 

пазара на малките и средните 

предприятия (МСП); 
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 2 – 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 социалното сближаване 

и 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; 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) допринасят за защитата и 

опазването на информацията и на 

информационните системи чрез 

гарантиране на тяхната наличност, 

цялост, проверка на оторизацията и 

поверителност. Подобни мерки следва 

да включват защита, разпознаване и 

способност за реагиране на 

информационните системи, по-

специално в случай на кибератаки. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) улесняват устойчивото разгръщане 

на трансевропейски инфраструктури за 

цифрови услуги, тяхната оперативна 

(4) улесняват устойчивото разгръщане 

на отворени, достъпни и 

недискриминационни трансевропейски 
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съвместимост и координацията на 

европейско равнище, тяхната 

експлоатация, поддръжка и обновяване; 

инфраструктури за цифрови услуги, 

тяхната оперативна съвместимост и 

координацията на европейско равнище, 

тяхната експлоатация, поддръжка, 

обновяване и сигурност; 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 4 – 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, районите-анклави, 

селски райони и такива, които са по-

необлагодетелствани от 

икономическа и социална гледна 

точка, 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; 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 5 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Един проект от общ интерес, може да 

обхваща целия цикъл, включително 

проучвания за приложимост, 

изпълнение, непрекъсната работа, 

координиране и оценка. 

2. Един проект от общ интерес, може да 

обхваща целия цикъл, включително 

проучвания за приложимост, 

изпълнение, непрекъсната работа, 

координиране и оценка. 

 Проектите от общ интерес следва да 

спазват принципа на неутралност на 

технологиите, който е заложен в 

основата на структурата на 

електронните комуникации на ЕС. 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 7 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) нови възможности за използване на 

полезните взаимодействия между 

различните инфраструктури, 

включително тези в областта на 

транспорта и енергетиката. 

в) нови възможности за използване на 

полезните взаимодействия между 

различните видове инфраструктури.  

Обосновка 

Целта на предложението за изменение е да се осигури последователност. 

 

Изменение  12 

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 след провеждането на 

проучване за изпълнимостта и анализ 

за съотношението между разходите 

и ползите. 

 

Изменение  13 

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; 

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; 
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обмен на информация. Експертната 

група може да разглежда и всякакви 

други въпроси, свързани с развитието на 

трансевропейски телекомуникационни 

мрежи. 

обмен на информация. Комисията 

оценява съвместно с експертната 

група дали обхватът на проектите 

от общ интерес продължава да 

отразява социалните, екологични и 

икономически приоритети, 

технологичното развитие или 

състоянието на съответните пазари, 

както и новите възможности за 

експлоатация на взаимодействието 

между различните видове 

инфраструктури. Експертната група 

може да разглежда и всякакви други 

въпроси, свързани с развитието на 

трансевропейски телекомуникационни 

мрежи. 

 

Изменение  14 

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 

бедствия. Такъв преглед може да бъде 

проведен и по всяко друго време, когато 

бъде счетено за уместно. 

4. За големи проекти, Комисията 

извършва 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 бедствия. Такъв 

преглед може да бъде проведен и по 

всяко друго време, когато бъде счетено 

за уместно, с цел да се избегне 

инвестиране в инфраструктура, 

която може да остарее в 

краткосрочен план. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 8 - параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Делегираните правомощия по член 5, 

параграф 6 се предоставят на Комисията 

за неопределен период от време, 

считано от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент. 

2. Делегираните правомощия по член 5, 

параграф 6 се предоставят на Комисията 

за срок от пет години, считано от 

датата на влизане в сила на настоящия 

регламент. Комисията изготвя доклад 

относно делегирането на правомощия 

не по-късно от девет месеца преди 

изтичането на петгодишния срок. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 10 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Той се прилага от 1 януари 2014 г. Той се прилага се от ...*. 

 ___________ 

 *ОВ моля въведете дата: две години 

след влизането в сила на настоящия 

регламент. 

Обосновка 

С оглед на факта, че настоящият регламент е свързан с Регламента за създаване на 

Механизъм за свързване на Европа, не е целесъобразно да се посочва определена дата 

за прилагане, която не отчита времето, необходимо за одобрението на различните 

регламенти.  

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Приложение – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Разгръщането и укрепването на 

трансевропейските 

телекомуникационни мрежи 

(широколентови мрежи и 

инфраструктури за цифрови услуги) ще 

допринесе за стимулиране на 

Разгръщането и укрепването на 

трансевропейските 

телекомуникационни мрежи 

(широколентови мрежи и 

инфраструктури за цифрови услуги) ще 

допринесе за стимулиране на 
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икономическия растеж, създаване на 

работни места и постигане на 

динамичен единен цифров пазар. По-

специално, тяхното разгръщане ще 

предостави бърз достъп до интернет, ще 

допринесе за обусловени от 

информационните технологии 

подобрения в ежедневието на 

гражданите, включително на децата и 

на младите хора, предприятията и 

правителствата, ще увеличи 

оперативната съвместимост и ще улесни 

съгласуването с общоприети стандарти 

или доближаването до тях. 

икономическия растеж, създаване на 

работни места и постигане на 

динамичен единен цифров пазар. По-

специално, тяхното разгръщане ще 

предостави бърз достъп до интернет, ще 

допринесе за обусловени от 

информационните технологии 

подобрения в ежедневието на 

гражданите, предприятията и 

правителствата, ще увеличи 

оперативната съвместимост и ще улесни 

съгласуването с общоприети стандарти 

или доближаването до тях. 

Обосновка 

Разгръщането на трансевропейските мрежи е от полза за всички граждани; 

следователно е ненужно да се посочват конкретни категории. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Приложение – раздел 2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всички инвестиции в широколентова 

инфраструктура на територията на 

Съюза увеличават капацитета на 

мрежата и носят ползи за всички 

потенциални потребители, включително 

и за потребителите в държави-членки, 

различни от страната, в която се прави 

инвестицията. Инвестициите в тези 

мрежи ще доведат до засилване на 

конкуренцията и повече иновации в 

икономиката, ще осигурят по-ефикасни 

и ефективни публични услуги, ще 

допринесат за постигане на целите на 

ЕС за икономика с ниски емисии на 

въглероден диоксид, както и за 

подобряване на цялостната 

конкурентоспособност и 

производителност на ЕС. 

Всички инвестиции в широколентова 

инфраструктура на територията на 

Съюза увеличават капацитета на 

мрежата и носят ползи за всички 

потенциални потребители, включително 

и за потребителите в държави-членки, 

различни от страната, в която се прави 

инвестицията. Инвестициите в тези 

мрежи ще доведат до засилване на 

конкуренцията и социалното 

сближаване, както и повече иновации 

в икономиката, ще осигурят по-

ефикасни и ефективни публични услуги, 

ще допринесат за постигане на целите 

на ЕС за икономика с ниски емисии на 

въглероден диоксид, както и за 

подобряване на цялостната 

конкурентоспособност и 

производителност на ЕС. 
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Изменение  19 

Предложение за регламент 

Приложение – раздел 2 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инвестициите в инфраструктурата на 

широколентовите мрежи досега са 

правени основно от частни инвеститори 

и се очаква в това отношение да няма 

промени. Постигането на целите по 

Програмата в областта на цифровите 

технологии ще изисква обаче 

инвестиции в области, чиято 

възвръщаемост не е ясна или трябва да 

повишена за периода на валидност на 

целите. Следните видове райони могат 

да бъдат определени на основата на 

вероятните инвестиции. 

Инвестициите в инфраструктурата на 

широколентовите мрежи досега са 

правени основно от частни инвеститори 

и се очаква в това отношение да няма 

промени. В много региони, обаче, 

инвестирането в широколентова 

инфраструктура е недостатъчно, 

поради липсата на конкуренция и 

високия пазарен риск, като 

същевременно обществените услуги 

не са добре развити и не са 

оперативно съвместими поради 

фрагментарното естество на 

техническите решения. Постигането 

на целите по Програмата в областта на 

цифровите технологии ще изисква 

инвестиции в области, чиято 

възвръщаемост не е ясна или трябва да 

повишена за периода на валидност на 

целите. Следните видове райони могат 

да бъдат определени на основата на 

вероятните инвестиции.  

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Приложение – 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 

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. Това е приоритетна област, 

в която широколентовият достъп 

може да се предоставя със сателитна 

връзка. Тук е малко вероятно 

инвестициите да бъдат рентабилни и 

европейските цели да бъдат постигнати 
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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. 

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. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Приложение – раздел 3 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Под електронно управление се разбира 

взаимодействието с помощта на 

цифрови технологии между публични 

органи и граждани, публични органи и 

предприятия и организации, както и 

между публичните органи от различни 

страни. Стандартизирани, 

трансгранични и удобни за използване 

платформи за взаимодействие ще 

доведат до подобряване на 

ефективността както в икономиката, 

така и в публичния сектор и ще 

допринесат за осъществяването на 

единния пазар. 

Под електронно управление се разбира 

взаимодействието с помощта на 

цифрови технологии между публични 

органи и граждани, публични органи и 

предприятия и организации, както и 

между публичните органи от различни 

страни. Трансгранични и удобни за 

използване платформи за 

взаимодействие ще доведат до 

подобряване на ефективността както в 

икономиката, така и в публичния сектор 

и ще допринесат за осъществяването на 

единния пазар. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Приложение – раздел 3 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Оперативно съвместимо електронно Оперативно съвместимо електронно 
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идентифициране и удостоверяване в 

цяла Европа. Ще бъде инсталирана 

система от свързани помежду си 

сигурни сървъри и протоколи за 

удостоверяване, които осигуряват 

оперативната съвместимост на 

многообразието от системи за 

удостоверяване, идентифициране и 

оправомощаване, съществуващи в 

Европа. Тази платформа ще даде 

възможност на гражданите и 

предприятията да ползват онлайн 

услуги, когато и където имат нужда от 

тях, например с цел обучение, работа, 

пътуване, за ползване на здравни услуги 

или икономическа дейност в чужбина. 

Тази платформа ще представлява 

основата за всички цифрови услуги, 

които имат нужда от електронно 

идентифициране и удостоверяване: 

напр. електронни обществени поръчки, 

здравни услуги онлайн, стандартизирана 

икономическа отчетност, 

стандартизиран електронен обмен на 

юридическа информация, регистрация 

на предприятия чрез интернет в цяла 

Европа, услуги за електронно 

управление за предприятията, 

включително и обмен на данни между 

търговските регистри във връзка с 

трансграничните сливания и 

чуждестранни клонове. Тази платформа 

може също да използва ресурси и 

инструменти на многоезичната основна 

платформа. 

идентифициране и удостоверяване в 

цяла Европа. Ще бъде инсталирана 

система от свързани помежду си 

сигурни сървъри и протоколи за 

удостоверяване, които осигуряват 

оперативната съвместимост на 

многообразието от системи за 

удостоверяване, идентифициране и 

оправомощаване, съществуващи в 

Европа, като крайната цел е 

създаването, с оглед на връзките с 

администрацията, на единен 

европейски идентификационен код за 

физическите и юридическите лица. 

Тази платформа ще даде възможност на 

гражданите и предприятията да ползват 

онлайн услуги, когато и където имат 

нужда от тях, например с цел обучение, 

работа, пътуване, за ползване на 

здравни услуги или икономическа 

дейност в чужбина. Тази платформа ще 

представлява основата за всички 

цифрови услуги, които имат нужда от 

електронно идентифициране и 

удостоверяване: напр. електронни 

обществени поръчки, здравни услуги 

онлайн, стандартизирана икономическа 

отчетност, стандартизиран електронен 

обмен на юридическа информация, 

регистрация на предприятия чрез 

интернет в цяла Европа, услуги за 

електронно управление за 

предприятията, включително и обмен на 

данни между търговските регистри във 

връзка с трансграничните сливания и 

чуждестранни клонове. Тази платформа 

може също да използва ресурси и 

инструменти на многоезичната основна 

платформа. 

Обосновка 

Създаването на единен европейски идентификационен код за електронните услуги, 

който да се използва от всички граждани и предприятия във всяка държава членка, би 

улеснило до голяма степен отношенията с администрацията и би позволило по-добре 

да се осигури една истинска оперативна съвместимост. 
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Изменение  23 

Предложение за регламент 

Приложение – раздел 3 – параграф 2 – алинея 3 – буква г) – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Оперативно съвместими 

трансгранични услуги в областта на 

здравеопазването: тези услуги ще 

позволят взаимодействието между 

гражданите/пациентите и доставчиците 

на здравни услуги, предаването на 

данни между институциите и 

организациите, или комуникацията 

между гражданите/пациентите и/или 

здравните работници и институции. 

Инфраструктурата, която предстои да 

бъде изградена, ще бъде съобразена с 

принципите за защита на данните, 

посочени конкретно в Директиви 

95/46/ЕО и 2002/58/ЕО, както и с 

международни и национални етични 

правила, свързани с използването на 

здравните досиета и други лични данни 

на пациентите. 

г) Оперативно съвместими 

трансгранични услуги в областта на 

здравеопазването: тези услуги ще 

позволят взаимодействието между 

гражданите/пациентите и доставчиците 

на здравни услуги, предаването на 

данни между институциите и 

организациите, или комуникацията 

между гражданите/пациентите и/или 

здравните работници и институции. 

Инфраструктурата, която предстои да 

бъде изградена, ще предвижда 

приемането на единен стандарт за 

представяне на данните и 

електронните документи, създадени в 

рамките на информационните 

системи на здравните и болничните 

структури, ще определя минимален 

общ набор от данни и електронни 

документи, които ще трябва да 

представляват основното досие на 

пациента за оперативно съвместими 

трансгранични услуги за електронно 

здравеопазване, и ще бъде съобразена с 

принципите за защита на данните, 

посочени конкретно в Директиви 

95/46/ЕО и 2002/58/ЕО, както и с 

международни и национални етични 

правила, свързани с използването на 

здравните досиета и други лични данни 

на пациентите. 

Обосновка 

За да се осигури доброто функциониране на услугите за електронно здравеопазване, е 

целесъобразно да се приеме „електронно здравно досие“, което използва единен 

стандарт за представянето на данните и най-вече – което ясно посочва кои данни 

трябва да съставят основното досие на клиента (например, кръвен фактор, 

анамнези, епикризи при изписване от болница, информация за оказвана първа помощ и 

др.).   
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Изменение  24 

Предложение за регламент 

Приложение – раздел 3 – параграф 2 – алинея 3 – буква г) – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Услугите ще включват трансграничен 

достъп до електронни здравни досиета и 

услуги за електронни рецепти, както и 

услуги за дистанционно здравеопазване 

или дистанционни услуги за създаване 

на подпомагаща заобикаляща среда, 

трансгранични многоезични семантични 

услуги, свързани с многоезичната 

основна платформа, достъп до данни в 

областта на социалното осигуряване на 

базата на инфраструктурата за EESSI 

(електронен обмен на данни за 

социалното осигуряване) и т.н. 

Услугите ще включват трансграничен 

достъп до електронни здравни досиета и 

услуги за електронни рецепти, както и 

услуги за дистанционно здравеопазване 

или дистанционни услуги за създаване 

на подпомагаща заобикаляща среда, 

трансгранични многоезични семантични 

услуги с общи кодове, свързани с 

многоезичната основна платформа, 

достъп до данни в областта на 

социалното осигуряване на базата на 

инфраструктурата за EESSI (електронен 

обмен на данни за социалното 

осигуряване) и т.н. 

Обосновка 

Важно е да се уточни, че многоезичните трансгранични услуги трябва да приемат 

кодове, общи за държавите членки, за да се идентифицират ясно семантичните 

параметри на различните здравни услуги (например, лабораторни изследвания, 

патологична анатомия, рентгенология).  
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