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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 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. 

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 отбранителна 

мобилност, с цел да се създадат условия 

за използване на тази инфраструктура 

както за цивилни, така и за военни цели. 
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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 11 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Работните програми, посочени в 

член 19, може да предвиждат, че са 

допустими само предложения, подадени 

от една или няколко държави членки 

или, със съгласието на съответните 

държави членки, от международни 

организации, съвместни предприятия 

или публични или частни предприятия 

или органи. 

5. Работните програми, посочени в 

член 19, може да предвиждат, че са 

допустими само предложения, подадени 

от една или няколко държави членки 

или, със съгласието на съответните 

държави членки, от международни 

организации, съвместни предприятия 

или публични или частни предприятия 

или органи. Консенсусът между 

държавите членки е необходимо 

условие за допустимост. 
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(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В транспортния сектор оценката 

на предложения спрямо критериите за 

подбор, посочени в параграф 1, трябва 

да гарантира, когато е приложимо, че 

предложените действия са в 

съответствие с работните планове и 

актовете за изпълнение относно 

коридорите по член 47 от Регламент 

(ЕС) № 1315/2013, и да взема предвид 

становището на отговорния 

европейски координатор съгласно 

член 45, параграф 8 от същия регламент. 

4. В транспортния сектор оценката 

на предложения спрямо критериите за 

подбор, посочени в параграф 1, трябва 

да гарантира, когато е приложимо, че 

предложените действия са в 

съответствие с работните планове и 

актовете за изпълнение относно 

коридорите по член 47 от Регламент 

(ЕС) № 1315/2013, и да взема под 

внимание необвързващото становище 
на отговорния европейски координатор 

съгласно член 45, параграф 8 от същия 

регламент. 
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Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) действието не е започнало в срок 

от една година от началната дата, 

посочена в споразумението за отпускане 

на безвъзмездни средства; 

a) действието не е започнало в срок 

от две години от началната дата, 

посочена в споразумението за отпускане 

на безвъзмездни средства; 
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