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6.12.2018 A8-0409/11 

Изменение  11 

Анджело Чока 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Програмата следва да е насочена 

към подпомагане на проекти в областта 

на изменението на климата и 

устойчивото развитие на околната среда 

и обществото и, където е целесъобразно, 

към действия за смекчаване на 

изменението на климата и адаптирането 

към него. По-специално следва да се 

увеличи приносът на програмата за 

постигането на целите на Парижкото 

споразумение, както и на целите, 

предложени за 2030 г. в областта на 

климата и енергетиката, и да се 

укрепи дългосрочната цел за 

декарбонизация. 

(3) Програмата следва да е насочена 

към подпомагане на проекти в областта 

на изменението на климата и 

устойчивото развитие на околната среда 

и обществото и, където е целесъобразно, 

към действия за смекчаване на 

изменението на климата и адаптирането 

към него. По-специално следва да се 

увеличи приносът на програмата за 

постигането на целите и да се укрепи 

дългосрочната цел за декарбонизация. 

Or. en 



 

AM\1171561BG.docx  PE631.579v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

6.12.2018 A8-0409/12 

Изменение  12 

Анджело Чока 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Следователно, за да отрази 

значението на справянето с изменението 

на климата в съответствие с 

ангажиментите на Съюза за 

изпълнение на Парижкото 

споразумение, както и с ангажимента 

за постигане на целите за устойчиво 

развитие на ООН, настоящият 

регламент следва да интегрира 

действията в областта на климата и да 

доведе до изпълнението на една обща 

цел, предвиждаща 25 % от бюджета на 

ЕС да се изразходват в подкрепа на 

целите в областта на климата18. Очаква 

се действията по настоящата програма 

да изразходват 60 % от общия 

финансов пакет на програмата за 

цели в областта на климата, въз основа, 

наред с другото, на следните показатели 

от Рио: i) 100% за разходите, свързани с 

железопътната инфраструктура, 

алтернативните горива, чистия градски 

транспорт, преноса на електроенергия, 

съхранението на електроенергия, 

интелигентните мрежи, преноса на CO2 

и енергията от възобновяеми източници; 

ii) 40% за вътрешни водни пътища и 

мултимодален транспорт, а също и за 

инфраструктура за природен газ, ако се 

даде възможност за по-голямо 

използване на възобновяем водород или 

биометан. Съответни действия ще бъдат 

(4) Следователно, за да отрази 

значението на справянето с изменението 

на климата, настоящият регламент 

следва да интегрира действията в 

областта на климата и да доведе до 

изпълнението на една обща цел, 

предвиждаща 25 % от бюджета на ЕС да 

се изразходват в подкрепа на целите в 

областта на климата18. Очаква се 

действията по настоящата програма да 

допринесат за цели в областта на 

климата, въз основа, наред с другото, на 

следните показатели от Рио: i) 100% за 

разходите, свързани с железопътната 

инфраструктура, алтернативните горива, 

чистия градски транспорт, преноса на 

електроенергия, съхранението на 

електроенергия, интелигентните мрежи, 

преноса на CO2 и енергията от 

възобновяеми източници; ii) 40% за 

вътрешни водни пътища и 

мултимодален транспорт, а също и за 

инфраструктура за природен газ, ако се 

даде възможност за по-голямо 

използване на възобновяем водород или 

биометан. Съответни действия ще бъдат 

набелязани по време на подготовката и 

изпълнението на програмата и 

преразгледани в контекста на 

съответните оценки и процеси по 

преглеждане. С цел да се гарантира, че 

инфраструктурата не е податлива на 
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набелязани по време на подготовката и 

изпълнението на програмата и 

преразгледани в контекста на 

съответните оценки и процеси по 

преглеждане. С цел да се гарантира, че 

инфраструктурата не е податлива на 

евентуално въздействие на дългосрочни 

изменения на климата и че цената на 

емисиите на парникови газове, 

произтичащи от даден проект, е 

включена в икономическа оценка на 

проекта, за проекти, подкрепяни от 

програмата, следва се предвиди 

проверка на климатичните показатели в 

съответствие с насоки, които Комисията 

следва да разработи, като се съобразява 

с вече изготвени за други програми на 

Съюза насоки, когато това е уместно. 

евентуално въздействие на дългосрочни 

изменения на климата и че цената на 

емисиите на парникови газове, 

произтичащи от даден проект, е 

включена в икономическа оценка на 

проекта, за проекти, подкрепяни от 

програмата, следва се предвиди 

проверка на климатичните показатели в 

съответствие с насоки, които Комисията 

следва да разработи, като се съобразява 

с вече изготвени за други програми на 

Съюза насоки, когато това е уместно. 

_________________ _________________ 

18 COM(2018) 321, стр. 13 18 COM(2018) 321, стр. 13 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/13 

Изменение  13 

Анджело Чока 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Една от важните цели на 

настоящата програма е да се увеличат 

полезните взаимодействия между 

транспортния, енергийния и цифровия 

сектор. За тази цел програмата следва да 

предвиди приемането на междусекторни 

работни програми, които могат да 

обхващат конкретни области на намеса, 

например по отношение на свързаната и 

автоматизирана мобилност или 

алтернативните горива. Освен това 

програмата следва да позволява в 

рамките на всеки сектор да се приемат 

за допустими някои спомагателни 

елементи, отнасящи се за друг сектор, 

когато един такъв подход подобрява 

социално-икономическите ползи от 

инвестицията. Полезното 

взаимодействие между секторите следва 

да бъде стимулирано посредством 

критериите за подбор на действията. 

(6) Една от важните цели на 

настоящата програма е да се увеличат 

полезните взаимодействия между 

транспортния, енергийния и цифровия 

сектор. За тази цел програмата следва да 

предвиди приемането на междусекторни 

работни програми, които могат да 

обхващат конкретни области на намеса, 

например по отношение на свързаната и 

автоматизирана мобилност или 

алтернативните горива и техническата 

неутралност. Освен това програмата 

следва да позволява в рамките на всеки 

сектор да се приемат за допустими 

някои спомагателни елементи, отнасящи 

се за друг сектор, когато един такъв 

подход подобрява социално-

икономическите ползи от инвестицията. 

Полезното взаимодействие между 

секторите следва да бъде стимулирано 

посредством критериите за подбор на 

действията. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/14 

Изменение  14 

Анджело Чока 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

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 програма 

с помощта на специфични работни 

програми, в които се посочват 

(14) След съвместното съобщение 

относно повишаване на 

отбранителната 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 свързаните с 

отбраната 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 

свързан с отбраната транспорт, 

включително необходимите подобрения 

на съществуващата инфраструктура. 

Финансирането, предоставяно от Съюза 

за изпълнението на гражданско-

военната транспортна 

инфраструктура с двойно 

предназначение, следва да се 
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приложимите изисквания, определени в 

контекста на плана за действие. 

осъществява чрез настоящата програма 

с помощта на специфични работни 

програми, в които се посочват 

приложимите изисквания, определени в 

контекста на плана за действие. 

_________________ _________________ 

24 SWD(2017)41. 24 SWD(2017)41. 

25 SWD(2018)5. 25 SWD(2018)5. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/15 

Изменение  15 

Анджело Чока 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) За плановете на ЕС за 

декарбонизация от съществено значение 

са иновативните инфраструктурни 

технологии, които позволяват прехода 

към нисковъглеродни енергийни 

системи и системи за мобилност и 

подобряват сигурността на доставките. 

По-специално, в своето съобщение от 

23 ноември 2017 г. „Съобщение 

относно засилване на 

възможностите на европейските 

енергийни мрежи“28 Комисията 

подчертава, че електроенергетиката, 

в която до 2030 г. половината от 

енергията ще бъде произвеждана от 

възобновяеми източници, ще има в 

нарастваща степен ролята на 

движеща сила за декарбонизацията 

на икономическите сектори, които в 

момента използват предимно 

изкопаеми горива, като например 

транспорта, промишлеността, 

отоплението и охлаждането, като 

съответно акцентът на 

трансевропейската енергийна 

инфраструктурна политика се 

поставя във все по-голяма степен 

върху електроенергийни 

междусистемни връзки, хранилища за 

електроенергия и проекти за 

интелигентни електроенергийни 

мрежи. За да се подкрепят целите на 

(20) За плановете на ЕС за 

декарбонизация от съществено значение 

са иновативните инфраструктурни 

технологии, които позволяват прехода 

към нисковъглеродни енергийни 

системи и системи за мобилност и 

подобряват сигурността на доставките. 

За да се подкрепят целите на Съюза за 

декарбонизация, следва да се обърне 

необходимото внимание и да се даде 

приоритет на технологиите и проектите, 

допринасящи за прехода към икономика 

с ниски въглеродни емисии. Комисията 

ще има за цел увеличаването на броя на 

трансграничните проекти за 

интелигентни мрежи, иновативни 

хранилища и транспортиране на 

въглероден двуокис, които да бъдат 

подкрепени в рамките на програмата. 
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Съюза за декарбонизация, следва да се 

обърне необходимото внимание и да се 

даде приоритет на технологиите и 

проектите, допринасящи за прехода към 

икономика с ниски въглеродни емисии. 

Комисията ще има за цел увеличаването 

на броя на трансграничните проекти за 

интелигентни мрежи, иновативни 

хранилища и транспортиране на 

въглероден двуокис, които да бъдат 

подкрепени в рамките на програмата. 

_________________  

28 COM(2017) 718  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/16 

Изменение  16 

Анджело Чока 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Освен това, основавайки се на 

успеха на инициативата WiFi4EU, 
програмата следва да продължи да 

подкрепя осигуряването на безплатна, 

висококачествена местна безжична 

свързаност в центровете на местния 

обществен живот, включително 

образуванията с обществена мисия, като 

публичните органи и доставчиците на 

публични услуги, както и в открити 

пространства, достъпни за широката 

общественост, за да се осъществи 

концепцията на Съюза за цифрови 

технологии в местните общности. 

(25) Освен това програмата следва да 

продължи да подкрепя осигуряването на 

безплатна, висококачествена местна 

безжична свързаност в центровете на 

местния обществен живот, включително 

образуванията с обществена мисия, като 

публичните органи и доставчиците на 

публични услуги, както и в открити 

пространства, достъпни за широката 

общественост, за да се осъществи 

концепцията на Съюза за цифрови 

технологии в местните общности. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/17 

Изменение  17 

Анджело Чока 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

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. 

ii) да адаптира мрежите TEN-Т към 

нуждите на отбранителната 

мобилност за транспортна 

инфраструктура с двойно 

предназначение; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/18 

Изменение  18 

Анджело Чока 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква а – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) до 30 615 493 000 EUR за 

конкретните цели, посочени в член 3, 

параграф 2, буква а), от които: 

a) 30 615 493 000 EUR за 

конкретните цели, посочени в член 3, 

параграф 2, буква а), от които: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/19 

Изменение  19 

Анджело Чока 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) до 8 650 000 000 EUR за 

конкретните цели, посочени в член 3, 

параграф 2, буква б), от които до 10 % 

за трансгранични проекти в областта на 

енергията от възобновяеми източници; 

б) 8 650 000 000 EUR за 

конкретните цели, посочени в член 3, 

параграф 2, буква б), от които до 10 % 

за трансгранични проекти в областта на 

енергията от възобновяеми източници; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/20 

Изменение  20 

Анджело Чока 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) до 3 000 000 000 EUR за 

конкретните цели, посочени в член 3, 

параграф 2, буква в). 

в) 3 000 000 000 EUR за 

конкретните цели, посочени в член 3, 

параграф 2, буква в). 

Or. en 

 


