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Предложение за регламент 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) След съвместното съобщение 

относно повишаване на военната 

мобилност в Европейския съюз от 

ноември 2017 г.24, в плана за действие 

относно военната мобилност, приет 

на 28 март 2018 г. от Комисията и 

върховния представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност25, беше 

подчертано, че транспортната 

инфраструктурна политика предлага 

ясно изразена възможност за 

увеличаване на полезното 

взаимодействие между 

отбранителните нужди и 

трансевропейската транспортна 

мрежа (TEN-T). Планът за действие 

посочва, че Съветът се приканва да 

разгледа и одобри военните 

изисквания по отношение на 

транспортната инфраструктура до 

средата на 2018 г., а службите на 

Комисията ще набележат до 2019 г. 

частите от трансевропейската 

транспортна мрежа, подходящи за 

военен транспорт, включително 

необходимите подобрения на 

съществуващата инфраструктура. 

Финансирането, предоставяно от 

Съюза за изпълнението на проекти с 

двойно предназначение, следва да се 

осъществява чрез настоящата 

заличава се 
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програма с помощта на специфични 

работни програми, в които се 

посочват приложимите изисквания, 

определени в контекста на плана за 

действие. 

_________________  

24 JOIN(2017) 41  

25 JOIN(2018) 5  

Or. en 
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Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква а – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) да адаптира мрежите TEN-Т 

към нуждите на военната 

мобилност. 

заличава се 

Or. en 
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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, 40% 

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 60% 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. 

Or. en 
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Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) В рамките на конкретната 

цел, посочена в член 3, параграф 2, 

буква а), подточка ii): действия или 

специфични дейности в рамките на 

дадено действие в подкрепа на 

адаптирането на транспортна 

инфраструктура от 

трансевропейската транспортна 

мрежа към изискванията за военна 

мобилност, с цел да се създадат 

условия за използване на тази 

инфраструктура както за цивилни, 

така и за военни цели. 

заличава се 

Or. en 
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Предложение за регламент 

Приложение I – част II – параграф 1 – тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– 60% за действията, посочени в 

член 9, параграф 2, буква а): Действия, 

свързани с ефикасни и взаимосвързани 

мрежи: 

– 80%  за действията, посочени в 

член 9, параграф 2, буква а): Действия, 

свързани с ефикасни и взаимосвързани 

мрежи: 

Or. en 
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Предложение за регламент 

Приложение I – част II – параграф 1 – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– 40% за действията, посочени в 

член 9, параграф 2, буква б): „Действия, 

свързани с интелигентна, устойчива, 

приобщаваща, безопасна и сигурна 

мобилност“. 

– 20% за действията, посочени в 

член 9, параграф 2, буква б): „Действия, 

свързани с интелигентна, устойчива, 

приобщаваща, безопасна и сигурна 

мобилност“. 

Or. en 

 


