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Ерик Андрийо 

от името на групата S&D 

 

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 35 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) На равнището на Съюза 

европейският семестър за координация 

на икономическата политика е рамката 

за набелязване на националните 

приоритети в областта на реформата и 

наблюдаване на тяхното изпълнение. 

Държавите членки разработват свои 

собствени национални многогодишни 

инвестиционни стратегии в подкрепа на 

тези приоритети за реформи. Тези 

стратегии трябва да се представят 

заедно с годишните национални 

програми за реформи като начин за 

описване и координиране на 

приоритетните инвестиционни проекти, 

които да бъдат подкрепени с 

национално финансиране и/или 

финансиране от Съюза. Освен това те 

следва да осигуряват съгласуваното 

използване на финансирането от Съюза 

и извличането на максимална добавена 

стойност от финансовата подкрепа, 

която ще бъде получена по-специално 

от Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд, 

Европейската функция за стабилизиране 

на инвестициите, фонда InvestEU и 

Механизма за свързване на Европа, 

когато това е уместно. Финансовата 

подкрепа следва също така да се 

използва по начин, който е в 

съответствие с плановете на Съюза и 

(35) На равнището на Съюза 

европейският семестър за координация 

на икономическата политика е рамката 

за набелязване на националните 

приоритети в областта на реформата и 

наблюдаване на тяхното изпълнение. 

Държавите членки разработват свои 

собствени национални многогодишни 

инвестиционни стратегии в подкрепа на 

тези приоритети за реформи. Тези 

стратегии трябва да се представят 

заедно с годишните национални 

програми за реформи като начин за 

описване и координиране на 

приоритетните инвестиционни проекти, 

които да бъдат подкрепени с 

национално финансиране и/или 

финансиране от Съюза. Освен това те 

следва да осигуряват съгласуваното 

използване на финансирането от Съюза 

и извличането на максимална добавена 

стойност от финансовата подкрепа, 

която ще бъде получена по-специално 

от Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд, 

Европейската функция за стабилизиране 

на инвестициите, фонда InvestEU и 

Механизма за свързване на Европа, 

когато това е уместно. За целта 

европейският семестър следва да 

посвети една глава на наблюдение на  

съгласуваността между 
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националните планове в областта на 

енергетиката и климата, когато това е 

уместно. 

многогодишните национални 

инвестиционни стратегии и 

националните ангажименти, 

включени в МСЕ, както и да 

предложи подходящи коригиращи 

мерки. Финансовата подкрепа следва 

също така да се използва по начин, 

който е в съответствие с плановете на 

Съюза и националните планове в 

областта на енергетиката и климата, 

когато това е уместно. 

Or. en 
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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 2 – параграф 1 – буква с а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 сa) „(осигуряване на) устойчивост 

спрямо изменението на климата“ 

означава предварителна оценка на 

проектите, отнасяща се за 

цялостния цикъл на тяхното 

съществуване, с оглед да се сведат до 

минимум вредните въздействия и 

максимално да се увеличат ползите за 

смекчаване на изменението на 

климата и адаптиране към него, въз 

основа на насоки, разработени от 

Комисията. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/31 

Изменение  31 

Ерик Андрийо 

от името на групата S&D 

 

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 i a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iа) да допринася за цялостното 

внедряване на инфраструктура за 

алтернативни горива в целия Съюз в 

съответствие с член 33 от 

Регламент (ЕС) № 1315/2013, при 

което промишлеността, и по-

специално производителите, 

доставчиците и производителите на 

енергия и горива, допринася за 90% от 

общите инвестиции. 

Or. en 
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Изменение  32 

Ерик Андрийо 

от името на групата S&D 

 

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) 7 675 244 000 EUR по 

постоянни цени (8 650 000 000 EUR по 

текущи цени) за конкретните цели, 

посочени в член 3, параграф 2, буква б), 

от които поне 15% за трансгранични 

проекти в областта на енергията от 

възобновяеми източници; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/33 

Изменение  33 

Ерик Андрийо 

от името на групата S&D 

 

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 а – подточка iii  a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (iii a) действия за премахване на 

пречките пред оперативната 

съвместимост, по-специално с цел 

пълноценно използване на 

коридорите/мрежите и със специално 

внимание към това да се насърчава 

увеличаването на железопътните 

товарни превози; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/34 

Изменение  34 

Ерик Андрийо 

от името на групата S&D 

 

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 3 — буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) действия, свързани с проекти от 

общ интерес, както е предвидено в член 

14 от Регламент (ЕС) № 347/2013; 

a) действия, свързани с проекти от 

общ интерес, както е предвидено в 

член 14 от Регламент (ЕС) № 347/2013 и 

попадащи в категорията на 

енергийната инфраструктура, 

определена в приложение II, раздел 1 

към същия регламент; 

aа) дейности, свързани с проекти от 

общ интерес, както е посочено в 

член 14 от Регламент (ЕС) 

№ 347/2013, които попадат в 

категорията на енергийната 

инфраструктура, определена в 

приложение II, раздел 2 към същия 

регламент, с максимален бюджет от 

15% от бюджета, определен съгласно 

член 4, параграф 2, буква б) от 

настоящия регламент, и са 

ограничени до първата работна 

програма, както и за дейности, при 

които се използва изключително 

устойчив водород от възобновяеми 

източници или биометан; 

аб) действия, свързани с проекти за 

енергийна инфраструктура, 

допринасящи за подобряването на 

енергийната ефективност, когато 

тези проекти имат въздействие върху 

трансграничния поток на енергия, 

inter alia чрез оптимизация на 

потреблението и интелигентни 

мрежи; 
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Ерик Андрийо 
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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 

Глава 2 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Глава II а 

 Член 11а — Възлагане на обществени 

поръчки и/или договори за доставки 

 Всяка оферта, представена като 

кандидатура за възлагане на 

обществена поръчка и/или договор за 

доставка, за която са отпуснати 

средства по програмата, се счита за 

допустима, когато делът на 

продуктите с произход от трети 

държави, с които Съюзът не е 

сключил споразумение, осигуряващо 

съпоставим и ефективен достъп за 

предприятията от Съюза до 

пазарите на тези трети държави, не 

надвишава 50% от общата стойност 

на продуктите, съставляващи 

офертата. 

Or. en 
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Изменение  36 

Ерик Андрийо 
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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 14 – параграф 5 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5 a. Проектите, допустими за 

финансиране по линия на МСЕ и 

съответстващи на политиките на 

ЕС, по-специално на Регламента за 

TEN-T, имат доказана европейска 

добавена стойност и заслужават да 

бъдат третирани диференцирано в 

рамките на Пакта за стабилност и 

растеж. С цел да се насърчи и засили 

участието на държавите членки, 

регионите, местните органи и други 

субекти във финансирането на тези 

проекти, техните вноски следва да се 

разглеждат като еднократни мерки и 

да се прилагат с оглед на гъвкавостта 

в рамките на съществуващите 

разпоредби на Пакта за стабилност и 

растеж1a. 

 _________________ 

 1a Вж. съобщението на Комисията 

от 13 януари 2015 г., озаглавено 

„Пълноценно използване на 

гъвкавостта, заложена в 

действащите разпоредби на Пакта за 

стабилност и растеж“. 

Or. en 



 

AM\1171569BG.docx  PE631.579v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

6.12.2018 A8-0409/37 

Изменение  37 

Ерик Андрийо 
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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 27 – параграф 2 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 a. Секторните насоки (насоките 

за TEN), както и списъците с проекти 

от общ интерес в областта на 

енергетиката се преразглеждат 

навреме за новия разходен период, за 

да бъдат приведени в съответствие с 

целите в областта на енергетиката 

и климата за 2030 г. и с 

дългосрочните пътища към 

декарбонизация, както и за да се 

интегрира принципът „енергийната 

ефективност на първо място“ в 

оценката на инвестиционните 

потребности, оценката на 

проектите и процеса на подбор на 

проекти. 

Or. en 

 


