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7.12.2018 A8-0409/41 

Изменение  41 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Анхела Валина, Неоклис 

Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

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

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Общата цел на програмата е да 

развива и модернизира 

трансевропейските мрежи в областта 

на транспорта, енергетиката и 

цифровите технологии и да улеснява 

трансграничното сътрудничество в 

областта на енергията от възобновяеми 

източници, като се имат предвид 

дългосрочните ангажименти за 

декарбонизация и с ударение върху 

полезните взаимодействия между тези 

сектори. 

1. Общата цел на програмата е да 

развива и модернизира националните и 

трансевропейските мрежи в секторите 

на транспорта, енергетиката и 

цифровите технологии, които са от 

стратегическо значение за 

развитието на държавите членки, и 

по-специално за стратегическото 

развитие на секторите, обхванати 

от публичните политики, и да 

улеснява трансграничното 

сътрудничество в областта на енергията 

от възобновяеми източници, като се 

имат предвид дългосрочните 

ангажименти за декарбонизация и с 

ударение върху полезните 

взаимодействия между тези сектори. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/42 

Изменение  42 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Анхела Валина, Неоклис 

Силикиотис, Меря Кюльонен, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

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 – подточка ii 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) 11 285 493 000 EUR, 

прехвърлени от Кохезионния фонд, за 

да бъдат изразходвани в 

съответствие с настоящия 

регламент изключително в държави 

членки, които отговарят на 

критериите за допустимост до 

финансиране от Кохезионния фонд; 

заличава се 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/43 

Изменение  43 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Анхела Валина, Неоклис 

Силикиотис, Меря Кюльонен, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

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 – подточка iii 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) 6 500 000 000 EUR от клъстера 

„Отбрана“ за конкретната цел, 

посочена в член 3, параграф 2, буква а), 

подточка ii); 

iii) 17 785 493 000 EUR от функция 

„Сигурност и отбрана“ за конкретната 

цел, посочена в член 3, параграф 2, 

буква а), подточка i); 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/44 

Изменение  44 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Анхела Валина, Неоклис 

Силикиотис, Меря Кюльонен, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

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

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията няма право да се 

отклонява от сумата, посочена в 

параграф 2, буква а), подточка ii). 

заличава се 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/45 

Изменение  45 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Анхела Валина, Неоклис 

Силикиотис, Меря Кюльонен, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

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

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Средствата, прехвърлени от 

Кохезионния фонд, се използват в 

съответствие с настоящия 

регламент, като се спазва параграф 8 

и без да се засягат разпоредбите на 

член 14, параграф 2, буква б). 

заличава се 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/46 

Изменение  46 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Анхела Валина, Меря 

Кюльонен, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

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

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 клъстера „Отбрана“, 

30 % от тези средства се предоставят 

незабавно на всички държави членки, 

които отговарят на условията за 

финансиране, 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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Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/47 

Изменение  47 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Анхела Валина, Неоклис 

Силикиотис, Меря Кюльонен, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

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

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Програмата се изпълнява чрез 

пряко управление в съответствие с 

Финансовия регламент или чрез непряко 

управление с органите, определени в 

член [61, параграф 1, буква в)] от 

Финансовия регламент. 

1. Програмата се изпълнява чрез 

пряко и чрез споделено управление в 

съответствие с Финансовия регламент 

или чрез непряко управление с 

органите, определени в член [61, 

параграф 1, буква в)] от Финансовия 

регламент. В случай на споделено 

управление трябва да бъдат създадени 

и заделени национални пакети, а 

общата им сума да е не по-малко от 

50 % от общия размер на 

бюджетните кредити за програмата. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/48 

Изменение  48 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

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

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Безвъзмездни средства могат да 

се използват в съчетание с финансиране 

от Европейската инвестиционна банка 

или националните насърчителни банки 

или други институции за финансиране 

на развитието или публични финансови 

институции, както и от частни 

финансови институции и инвеститори 

от частния сектор, включително чрез 

публично-частни партньорства. 

1. Безвъзмездни средства могат да 

се използват в съчетание с финансиране 

от Европейската инвестиционна банка 

или националните насърчителни банки 

или други институции за финансиране 

на развитието или публични финансови 

институции, както и от частни 

финансови институции и инвеститори 

от частния сектор. 

Or. pt 

 

 


