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6.12.2018 A8-0409/79 

Изменение  79 

Шабиер Бенито Силуага, Барбара Спинели, Мариза Матиаш, Неоклис 

Силикиотис, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Елеонора 

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

Сакорафа, Рина Роня Кари, Естефания Торес Мартинес 

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 

Приложение I – част I –  таблица – „Транспорт“ – „Конкретни цели“ – ред 2, 

колона 2 и 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

Сектори Конкретни цели Показатели 

Транспорт 

 

Ефикасни и 

взаимосвързани мрежи и 

инфраструктура за 

интелигентна, устойчива, 

безопасна и приобщаваща 

мобилност 

Брой трансгранични и липсващи 

връзки, по които са предприети 

действия с подкрепата на МСЕ 

(включително действия, свързани с 

градски възли, морски 

пристанища, вътрешноводни 

пристанища и железопътно-

автомобилни терминали на 

основната мрежа на TEN-T) 

Брой подкрепени от МСЕ 

действия, допринасящи за 

цифровизацията на транспорта 

Брой пунктове за доставка на 

алтернативни горива, построени 

или модернизирани с подкрепата 

на МСЕ 

Брой подкрепени от МСЕ 

действия, допринасящи за 

безопасността на транспорта 

Привеждане в 

съответствие с 

изискванията за военна 

мобилност 

Брой компоненти на 

транспортната 

инфраструктура, адаптирани 

към изискванията за военна 

мобилност 
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Изменение 

Сектори Конкретни цели Показатели 

Транспорт 

 

Ефикасни и взаимосвързани 

мрежи и инфраструктура за 

интелигентна, устойчива, 

безопасна и приобщаваща 

мобилност 

Брой трансгранични и липсващи 

връзки, по които са предприети 

действия с подкрепата на МСЕ 

(включително действия, свързани 

с градски възли, морски 

пристанища, вътрешноводни 

пристанища и железопътно-

автомобилни терминали на 

основната мрежа на TEN-T) 

 Брой подкрепени от МСЕ 

действия, допринасящи за 

цифровизацията на транспорта 

 Брой пунктове за доставка на 

алтернативни горива, построени 

или модернизирани с подкрепата 

на МСЕ 

 Брой подкрепени от МСЕ 

действия, допринасящи за 

безопасността на транспорта 

заличава се заличава се 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Xxx xxx 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/80 

Изменение  80 

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

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

Сакорафа, Рина Роня Кари, Естефания Торес Мартинес 

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 

Приложение I – част I – таблица – „Енергетика“ – „Конкретни цели“ – 

„Показатели“ – ред 2 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

Сектори Конкретни цели Показатели 

...   

Енергетика Принос към 

взаимната свързаност 

и интегрирането на 

пазарите 

Брой на действията по МСЕ, даващи 

принос по проекти за свързване на 

мрежите на държавите членки и за 

премахване на вътрешни ограничения 

Сигурност на 

енергийните доставки 

Брой на действията по МСЕ, даващи 

принос по проекти за осигуряване на 

устойчивост на газовата мрежа 

Брой на действията по МСЕ, 

допринасящи за прехода към по-

интелигентни и цифровизирани мрежи и 

за увеличаване на капацитета за 

съхранение 

Устойчиво развитие 

чрез създаване на 

възможности за 

декарбонизация 

Брой на действията по МСЕ, даващи 

принос по проекти за създаване на 

условия за засилено навлизане на 

енергията от възобновяеми източници в 

енергийните системи 

Брой на действията по МСЕ, 

допринасящи за трансграничното 

сътрудничество в областта на енергията 

от възобновяеми източници 
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Сектори Конкретни цели Показатели 

...   

Енергетика Принос към 

взаимната свързаност 

и интегрирането на 

пазарите 

Брой на действията по МСЕ, даващи 

принос по проекти за свързване на 

мрежите на държавите членки и за 

премахване на вътрешни ограничения 

Сигурност на 

енергийните доставки 

Брой на действията по МСЕ, даващи 

принос по проекти за осигуряване на 

устойчивост на газовата мрежа 

Брой на действията по МСЕ, 

допринасящи за прехода към по-

интелигентни и цифровизирани мрежи и 

за увеличаване на капацитета за 

съхранение 

Устойчиво развитие 

чрез създаване на 

възможности за 

декарбонизация 

Брой на действията по МСЕ, даващи 

принос по проекти за създаване на 

условия за засилено навлизане на 

енергията от възобновяеми източници в 

енергийните системи 

Брой на действията по МСЕ, 

допринасящи за трансграничното 

сътрудничество в областта на енергията 

от възобновяеми източници 

Брой на действията по МСЕ, 

допринасящи за прилагането на 

принципа „енергийната ефективност 

на първо място“ 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/81 

Изменение  81 

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

Неоклис Силикиотис, Сабине Льозинг, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Жан-

Клод Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0409/2018 

Жан-Клод Мартинес, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

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

Предложение за регламент 

Приложение I – част III – таблица – Транспортен коридор на основната мрежа 

„Средиземноморски“ – „Предварително набелязани участъци“ – 

„Трансгранични“ – списък – ред 1 

 

Текст, предложен от Комисията 

Транспортен коридор на основната мрежа „Средиземноморски“ 

...  

Предварите

лно 

набелязани 

участъци 

Трансгра

нични 
Лион – Торино: базов тунел 

и пътища за достъп 

Железопътен 

Ница – Вентимиля 

Триест – Дивача 

Любляна – Загреб 

Загреб – Будапеща 

Будапеща – Мишколц – 

граница с Украйна 

Лендава – Летенийе  Автомобилен  

Вашарошнамени – граница с 

Украйна  

Липсващ

и връзки 

Перпинян – Монпелие Железопътен 

Копер – Дивача 

Риека – Загреб 

Милано – Кремона – Мантуа 

– Порто Леванте/Венеция – 

Равена/Триест 

Вътрешноводен 
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Изменение 

Транспортен коридор на основната мрежа „Средиземноморски“ 

...  

Предварите

лно 

набелязани 

участъци 

Трансгра

нични 
заличава се Железопътен 

Ница – Вентимиля 

Триест – Дивача 

Любляна – Загреб 

Загреб – Будапеща 

Будапеща – Мишколц – 

граница с Украйна 

Лендава – Летенийе  Автомобилен  

Вашарошнамени – граница с 

Украйна  

Липсващ

и връзки 

Перпинян – Монпелие Железопътен 

Копер – Дивача 

Риека – Загреб 

Милано – Кремона – Мантуа 

– Порто Леванте/Венеция – 

Равена/Триест 

Вътрешноводен 

 

Or. en 

 

 


