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Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Що се отнася до средствата, 

прехвърлени от Кохезионния фонд, 

30 % от тези средства се предоставят 

незабавно на всички държави членки, 

които отговарят на условията за 

финансиране от Кохезионния фонд, и са 

предназначени за финансиране на 

проекти за транспортна инфраструктура 

в съответствие с настоящия регламент, 

като с предимство се ползват 

трансграничните и липсващите връзки. 

По отношение на 70 % от средствата, до 

31 декември 2023 г. подборът на 

проектите, които отговарят на условията 

за финансиране, се осъществява 

съобразно разпределяните на 

национален принцип средства от 

Кохезионния фонд. Считано от 1 януари 

2024 г. средствата, прехвърлени към 

програмата, които не са били заделени 

за проект за транспортна 

инфраструктура, се предоставят на 

всички държави членки, които 

отговарят на критериите за финансиране 

от Кохезионния фонд, за финансиране 

на проекти за транспортна 

инфраструктура в съответствие с 

настоящия регламент. 

8. Що се отнася до средствата, 

прехвърлени от Кохезионния фонд, 

30 % от тези средства се предоставят от 

началото на програмата на всички 

държави членки, които отговарят на 

условията за финансиране от 

Кохезионния фонд, и са предназначени 

за финансиране на проекти за 

транспортна инфраструктура в 

съответствие с настоящия регламент, 

като с предимство се ползват 

трансграничните и липсващите връзки. 

По отношение на 70 % от средствата, до 

31 декември 2023 г. подборът на 

проектите, които отговарят на условията 

за финансиране, се осъществява 

съобразно разпределяните на 

национален принцип средства от 

Кохезионния фонд. Считано от 1 януари 

2024 г. средствата, прехвърлени към 

програмата, които не са били заделени 

за проект за транспортна 

инфраструктура, се предоставят на 

всички държави членки, които 

отговарят на критериите за финансиране 

от Кохезионния фонд, за финансиране 

на проекти за транспортна 

инфраструктура в съответствие с 

настоящия регламент. 
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