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7.12.2018 A8-0409/55 

Изменение  55 

Таня Гонсалес Пеняс, Елеонора Форенца, Барбара Спинели, Палома Лопес 

Бермехо, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Хена Виркунен, Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

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

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Целта на Механизма за свързване 

на Европа („програмата“) е да се 

ускорят  

инвестициите в областта на 

трансевропейските мрежи и да се 

стимулира финансирането както от 

публичния, така и от частния сектор, 

като същевременно се повиши правната 

сигурност и се спазва принципът за 

технологична неутралност. 

Програмата следва да дава възможност 

за използване във възможно най-голяма 

степен на полезните взаимодействия 

между транспортния, енергийния и 

цифровия сектор, като по този начин 

повишава ефективността на действията 

на Съюза и позволява да се оптимизират 

разходите за изпълнение. 

(2) Целта на Механизма за свързване 

на Европа („програмата“) е да се 

ускорят 

инвестициите в областта на 

трансевропейските мрежи и да се 

стимулира финансирането както от 

публичния, така и от частния сектор, 

като същевременно се повиши правната 

сигурност. Програмата следва да дава 

възможност за използване във възможно 

най-голяма степен на полезните 

взаимодействия между транспортния, 

енергийния и цифровия сектор, като по 

този начин повишава ефективността на 

действията на Съюза и позволява да се 

оптимизират разходите за изпълнение. 

__________________ __________________ 

18 COM(2018) 321, стр. 13 18 COM(2018) 321, стр. 13 
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7.12.2018 A8-0409/56 

Изменение  56 

Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Барбара Спинели, Мариза 

Матиаш, Неоклис Силикиотис, Сабине Льозинг, Елеонора Форенца, София 

Сакорафа, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Хена Виркунен, Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка 

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 

(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 17-те 

цели 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 

климата. Очаква се действията по 

настоящата програма да изразходват 

най-малко 70% от общия финансов 

пакет на програмата за цели в областта 

на климата, въз основа, наред с другото, 

на следните показатели от Рио: i) 100% 

във връзка с разходите, свързани с 

мобилност без емисии по 

железопътната инфраструктура, 

декарбонизирания градски транспорт, 

преноса на електроенергия, 

съхранението на електроенергия, 

енергийната ефективност, 

интелигентните мрежи, преноса на CO2 

и енергията от възобновяеми източници, 

ii) 40% за устойчиви, плавателни 
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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 

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. 

вътрешни водни пътища и 

мултимодален транспорт, а също и за 

инфраструктура за натоварване, 

възобновяем водород, ако е налице 

съответствие с целите в областта 
на климата и ако е възможен измерим 

преход от изкопаеми горива към 

алтернативи. 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 

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. В 

съответствие с целите и 

ангажиментите на Съюза за 

намаляване на въздействието на 

изменението на климата програмата 

поощрява преминаването към по-

устойчиви видове транспорт като 

железопътния, чистия градски 

транспорт, морския транспорт и 

вътрешните водни пътища.  

_____________________ ____________________ 

18 COM(2018) 321, стр. 13 18 COM(2018) 321, стр. 13 
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7.12.2018 A8-0409/57 

Изменение  57 

Таня Гонсалес Пеняс, Елеонора Форенца, Барбара Спинели, Мариза Матиаш, 

София Сакорафа, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Естефания Торес 

Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Хена Виркунен, Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

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

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) За постигането на целите, 

определени в насоките за TEN-T, е 

необходимо да се подкрепят с 

предимство трансграничните и 

липсващи връзки и да се гарантира, 

когато е приложимо, че подкрепяните 

действия са съобразени с работните 

планове за транспортните коридори, 

създадени в съответствие с член 47 от 

Регламент (ЕС) № 1315/2013, както и с 

общото 
разгръщане на мрежата по отношение 

на ефективността и оперативната 

съвместимост. 

(8) За постигането на целите, 

определени в насоките за TEN-T, е 

необходимо да се подкрепят с 

предимство трансграничните и 

липсващи връзки и да се гарантира, 

когато е приложимо, че подкрепяните 

действия са съобразени с работните 

планове за транспортните коридори, 

създадени в съответствие с член 47 от 

Регламент (ЕС) № 1315/2013, както и с 

общото 
разгръщане на мрежата по отношение 

на ефективността и оперативната 

съвместимост, включително тези, 

които са свързани с европейските 

велосипедни алеи. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/58 

Изменение  58 

Шабиер Бенито Силуага, Барбара Спинели, Мариза Матиаш, Неоклис 

Силикиотис, Сабине Льозинг, Елеонора Форенца, Мартина Андерсън, Лин 

Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, Рина Роня Кари, Палома 

Лопес Бермехо, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Хена Виркунен, Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка 

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., 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. 

заличава се 
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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 приложимите изисквания, 

определени в контекста на плана за 

действие. 

______________  

24 JOIN(2017) 41  

25 JOIN(2018) 5  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/59 

Изменение  59 

Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Барбара Спинели, Мариза 

Матиаш, Сабине Льозинг, Елеонора Форенца, София Сакорафа, Рина Роня Кари, 

Палома Лопес Бермехо, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Хена Виркунен, Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

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

Предложение за регламент 

Съображение 18 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) В Регламент (EС) № XXX 

[относно управлението на енергийния 

съюз, преработен текст] се поставя 

акцент върху енергийната 

ефективност на първо място, което 

означава да се обмисли, преди да се 

вземе решение относно планирането, 

политиката и инвестициите в 

областта на енергетиката, дали 

рентабилни и обосновани от 

икономическа, техническа, и 

екологична гледна точка 

алтернативни мерки за енергийна 

ефективност биха могли да заменят 

изцяло или отчасти предвидените 

мерки за планиране, политики и 

инвестиции, като чрез тях също да се 

постигат целите на съответните 

решения. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/60 

Изменение  60 

Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Барбара Спинели, Мариза 

Матиаш, Неоклис Силикиотис, Сабине Льозинг, Елеонора Форенца, София 

Сакорафа, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Хена Виркунен, Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка 

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 

(20) За плановете на ЕС за 

декарбонизация от съществено значение 

са иновативните инфраструктурни 

технологии, които позволяват прехода 

към устойчиви 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 следва да се 

поставя върху електроенергийни 

междусистемни връзки, хранилища за 

електроенергия и проекти за 

интелигентни електроенергийни мрежи. 
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електроенергийни мрежи. 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. 

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 устойчива 

икономика с ниски въглеродни емисии. 

Комисията следва да има за цел 

увеличаването на броя на 

трансграничните проекти за 

интелигентни мрежи и иновативни 

хранилища, които да бъдат подкрепени 

в рамките на програмата. 

_________________ ________________ 

28 COM(2017) 718 28 COM(2017) 718 

Or. en 



 

AM\1171811BG.docx  PE631.579v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2018 A8-0409/61 

Изменение  61 

Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Барбара Спинели, Мариза 

Матиаш, Неоклис Силикиотис, Сабине Льозинг, Елеонора Форенца, Мартина 

Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, Рина Роня 

Кари, Палома Лопес Бермехо, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Хена Виркунен, Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка 

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 

заличава се 
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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 националните 

планове в областта на енергетиката 

и климата, когато това е уместно. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/62 

Изменение  62 

Таня Гонсалес Пеняс, Елеонора Форенца, Барбара Спинели, Мариза Матиаш, 

Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, 

Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Хена Виркунен, Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

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

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква н 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

н) „проучвания“ означава дейностите, 

които са необходими, 

за да се подготви изпълнението на 

проект, като например проучвания за 

подготовка, очертаване, осъществимост, 

оценка, изпитване и утвърждаване, 

включително под формата на софтуер, 

както и всякакви други мерки за 

техническа помощ, включително 

предварителни действия за определяне и 

разработване на даден проект и 

решенията относно неговото 

финансиране, като 

проучване на определените обекти и 

подготовка на финансовия пакет; 

н) „проучвания“ означава дейностите, 

които са необходими, 

за да се подготви изпълнението на 

проект, като например проучвания за 

подготовка, очертаване, осъществимост, 

оценка, изпитване и утвърждаване, 

включително под формата на софтуер, 

както и всякакви други мерки за 

техническа помощ, включително 

предварителни действия за определяне и 

разработване на даден проект и 

решенията относно неговото 

финансиране, като 

проучване на определените обекти и 

подготовка на финансовия пакет, 

оценки на въздействието върху 

околната среда, стратегически 

оценки на околната среда и оценки на 

достъпността за лица с намалена 

подвижност (ЛНП); 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/63 

Изменение  63 

Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Барбара Спинели, Мариза 

Матиаш, Неоклис Силикиотис, Сабине Льозинг, Елеонора Форенца, София 

Сакорафа, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Хена Виркунен, Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка 

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 

трансевропейските мрежи в областта на 

транспорта, енергетиката и цифровите 

технологии и да улеснява 

трансграничното сътрудничество в 

областта на енергията от възобновяеми 

източници и енергийната 

ефективност, за да се спомогне за 

постигането на дългосрочните 

ангажименти за декарбонизация, да се 

допринесе за устойчив и приобщаващ 

растеж и да се консолидира 

териториалното, социалното и 

икономическото сближаване, с 

ударение върху възползването от 

полезните взаимодействия между 

транспортния, енергийния и 

цифровия сектори в пълна степен. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/64 

Изменение  64 

Шабиер Бенито Силуага, Барбара Спинели, Мариза Матиаш, Неоклис 

Силикиотис, Сабине Льозинг, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента 

Лопеш, Елеонора Форенца, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни 

Риада, София Сакорафа, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Естефания 

Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Хена Виркунен, Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка 

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. 

заличава се 

Or. en 

 


