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7.12.2018 A8-0409/86 

Изменение  86 

Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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 29 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) Действията, допринасящи към 

проекти от общ интерес в областта на 

инфраструктурата за цифрова 

свързаност, трябва да внедряват най-

подходящата за конкретния проект 

технология, като същевременно 

предлагат най-добрия баланс между 

технологиите последно поколение по 

отношение на капацитета на потока от 

данни, сигурността на предаване, 

устойчивостта на мрежата и 

ефективността на разходите, и на тях 

следва да се дава предимство 

посредством работните програми, като 

се вземат предвид критериите, 

установени в настоящия регламент. 

Разгръщането на мрежи с много голям 

капацитет може да включва пасивна 

инфраструктура, с оглед да се увеличат 

максимално социално-икономическите 

ползи и ползите за околната среда. 

Накрая, при определянето на 

приоритетни действия се взема предвид 

потенциалното положително 

въздействие на свързаността — 

например, когато един внедряван проект 

може да подобри икономическите 

предпоставки за бъдещо внедряване и да 

доведе до допълнително покритие на 

територии и население в непокрити до 

момента райони. 

(29) Действията, допринасящи към 

проекти от общ интерес в областта на 

инфраструктурата за цифрова 

свързаност, трябва да внедряват най-

добрата налична технология по 

отношение на човешкото здраве и на 

опазването на околната среда, като 

същевременно предлагат най-добрия 

баланс между технологиите последно 

поколение по отношение на капацитета 

на потока от данни, сигурността на 

предаване, устойчивостта на мрежата, 

киберсигурността, ефективността на 

разходите и социалната 

възвръщаемост на разходите, и на тях 

следва да се дава предимство 

посредством работните програми, като 

се вземат предвид критериите, 

установени в настоящия регламент. 

Разгръщането на мрежи с много голям 

капацитет може да включва пасивна 

инфраструктура, с оглед да се увеличат 

максимално социално-икономическите 

ползи и ползите за околната среда. 

Накрая, при определянето на 

приоритетни действия се взема предвид 

потенциалното положително 

въздействие на свързаността — 

например, когато един внедряван проект 

може да подобри икономическите 

предпоставки за бъдещо внедряване и да 

доведе до допълнително покритие на 
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територии и население в непокрити до 

момента райони. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/87 

Изменение  87 

Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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 8 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Проектите от общ интерес в 

областта на инфраструктурата за 

цифрова свързаност са в 

съответствие с изброените по-долу 

критерии: 

 a) да се основават на принципа на 

предпазните мерки и на принципите, 

че следва да се предприемат 

превантивни действия при 

потенциална опасност за здравето на 

хората, животните или растенията 

или за защита на околната среда; 

 б) да допринасят за постигането на 

специфичната цел, предвидена в 

член 3, параграф 2, буква в); 

 в) да използват най-добрата налична 

технология, като същевременно 

предлагат най-добрия баланс по 

отношение на капацитета на потока 

от данни, сигурността на предаване, 

устойчивостта на мрежата, 

киберсигурността, здравната 

безопасност и опазването на 

околната среда, ефективността на 

разходите и социалната 

възвращаемост; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/88 

Изменение  88 

Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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 8 – параграф 3 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Действията, допринасящи за 

достъпа до мрежи с много голям 

капацитет, които са в състояние да 

предоставят гигабитова свързаност на 

движещите сили на социално-

икономическото развитие, се степенуват 

по приоритет с оглед на функцията на 

тези движещи сили, значимостта на 

цифровите услуги и приложения, които 

стават възможни чрез предоставянето на 

въпросната свързаност, както и 

възможните положителни социално-

икономически ползи за гражданите, 

предприятията и местните общности, 

включително потенциалните 

положителни въздействия върху 

свързаността в съответствие с част V от 

приложението. 

a) Действията, допринасящи за 

достъпа до мрежи с много голям 

капацитет, които са в състояние да 

предоставят гигабитова свързаност на 

движещите сили на социално-

икономическото развитие, 

включително 5G или друга най-

съвременна мобилна свързаност, се 

степенуват по приоритет. Цялостната 

конкурентоспособност и 

капацитетът на Съюза за усвояване 
на инвестиции трябва да се вземат 

под внимание в допълнение към тези 

движещи сили, значимостта на 

цифровите услуги и приложения, които 

стават възможни чрез предоставянето на 

въпросната свързаност, както и 

възможните положителни социално-

икономически ползи за гражданите, 

предприятията и местните общности, 

включително потенциалните 

положителни въздействия върху 

свързаността, както и най-добрите 

стандарти за безопасност по 

отношение на човешкото здраве и 

опазването на околната среда в 

съответствие с част V от приложението. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/89 

Изменение  89 

Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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 8 – параграф 3 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) По отношение на действия, 

допринасящи за разгръщането на 

системи 5G, предимство се дава на 

разгръщането на коридори 5G по 

протежение на основните сухопътни 

транспортни маршрути, включително 

трансевропейските транспортни мрежи. 

Взема се също предвид степента, в 

която действието допринася за 

осигуряване на покритие по основните 

транспортни маршрути, като позволява 

непрекъснатото предоставяне на 

взаимодействащи цифрови услуги и 

същевременно увеличава максимално 

потенциалните положителни 

въздействия за териториите и 

населението в близост до зоната на 

разгръщане на проекта. Примерен 

списък на проекти, които биха могли да 

се възползват от подкрепата, е включен 

в част V от приложението. 

в) По отношение на действия, 

допринасящи за разгръщането на 

системи 5G, предимство се дава на 

разгръщането на коридори 5G по 

протежение на основните сухопътни 

транспортни маршрути, включително 

трансевропейските транспортни мрежи, 

и на социално-икономическите 

центрове. Взема се също предвид 

степента, в която действието допринася 

за осигуряване на покритие по 

основните транспортни маршрути, като 

позволява непрекъснатото предоставяне 

на взаимодействащи цифрови услуги и 

същевременно увеличава максимално 

потенциалните положителни 

въздействия и свежда до минимум 

опасенията за здравето и околната 

среда за териториите и населението в 

близост до зоната на разгръщане на 

проекта. Примерен списък на проекти, 

които биха могли да се възползват от 

подкрепата, е включен в част V от 

приложението. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/90 

Изменение  90 

Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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 8 – параграф 3 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) По отношение на покритието с 

мрежи с много голям капацитет, 

предимство се дава на действия, 

допринасящи за осигуряване на 

покритието на територии и население, 

обратно пропорционално на 

интензивността на отпусканите 

безвъзмездни средства, които биха били 

необходими, за да се осигури 

изпълнението на такъв проект, и с оглед 

на максималните процентни дялове на 

съфинансирането, предвидени в член 14. 

Взема се предвид също степента, в 

която действието допринася за 

осигуряване на широкообхватно 

покритие на териториите и населението 

в рамките на зоната на разгръщане на 

даден проект, като същевременно 

увеличава максимално потенциалните 

положителни въздействия за 

териториите и населението в близост до 

зоната на разгръщане на проекта. 

д) По отношение на покритието с 

мрежи с много голям капацитет, 

предимство се дава на действия, 

допринасящи за осигуряване на 

покритието на територии и население, 

обратно пропорционално на 

интензивността на отпусканите 

безвъзмездни средства, които биха били 

необходими, за да се осигури 

изпълнението на такъв проект, и с оглед 

на максималните процентни дялове на 

съфинансирането, предвидени в член 14. 

Взема се предвид също степента, в 

която действието допринася за 

осигуряване на широкообхватно 

покритие на териториите и населението 

в рамките на зоната на разгръщане на 

даден проект, като същевременно 

увеличава максимално потенциалните 

положителни въздействия и свежда до 

минимум опасенията за здравето и 

околната среда за териториите и 

населението в близост до зоната на 

разгръщане на проекта. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/91 

Изменение  91 

Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Следните действия са допустими 

за получаване на финансова помощ от 

Съюза съгласно настоящия регламент в 

сектора на енергетиката: 

3. Следните действия са допустими 

за получаване на финансова помощ от 

Съюза съгласно настоящия регламент в 

сектора на енергетиката: 

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; 

б) действия в подкрепа на 

трансгранични проекти в областта на 

енергията от възобновяеми източници, 

включително тяхното планиране, както 

е определено в част IV от приложението 

към настоящия регламент, ако са 

изпълнени условията, определени в 

член 7 от настоящия регламент. 

б) действия в подкрепа на 

трансгранични проекти в областта на 

енергията от възобновяеми източници, 

включително тяхното планиране, както 

е определено в част IV от приложението 

към настоящия регламент, ако са 

изпълнени условията, определени в 

член 7 от настоящия регламент. 

 ба) действия, свързани с проекти 

за енергийна инфраструктура, 

допринасящи за подобряването на 

енергийната ефективност, когато 

тези проекти имат въздействие върху 

трансграничния енергиен поток, 

наред с другото, чрез оптимизация на 

потреблението и интелигентни 

мрежи; 

 Следните действия в енергийния 

сектор не са допустими за получаване 
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на финансова помощ от Съюза 

съгласно настоящия регламент: 

i) действия, свързани с 

производството, преработката, 

преноса, разпространението, 

съхранението или изгарянето на 

изкопаеми горива; 

ii) действия, свързани с проекти за 

възобновяема енергия и 

декарбонизация на електроенергията 

за пренос на изкопаеми ресурси. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/92 

Изменение  92 

Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Следните действия са допустими 

за получаване на финансова помощ от 

Съюза съгласно настоящия регламент в 

сектора на енергетиката: 

3. Следните действия са допустими 

за получаване на финансова помощ от 

Съюза съгласно настоящия регламент в 

сектора на енергетиката: 

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; 

б) действия в подкрепа на 

трансгранични проекти в областта на 

енергията от възобновяеми източници, 

включително тяхното планиране, както 

е определено в част IV от приложението 

към настоящия регламент, ако са 

изпълнени условията, определени в 

член 7 от настоящия регламент. 

б) действия в подкрепа на 

трансгранични проекти в областта на 

енергията от възобновяеми източници, 

включително тяхното планиране, както 

е определено в част IV от приложението 

към настоящия регламент, ако са 

изпълнени условията, определени в 

член 7 от настоящия регламент. 

 ба) 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 



 

AM\1171606BG.docx  PE631.579v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

програма, както и за дейности, при 

които се използва изключително 

устойчив водород от възобновяеми 

източници или биометан; 

 бб) действия, свързани с проекти 

за енергийна инфраструктура, 

допринасящи за подобряването на 

енергийната ефективност, когато 

тези проекти имат въздействие върху 

трансграничния енергиен поток, 

наред с другото, чрез оптимизация на 

потреблението и интелигентни 

мрежи; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/93 

Изменение  93 

Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 
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Предложение за регламент 

Приложение І – част V – точка 2 – параграф 1 – тире 1а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - да отговаря на най-високите 

стандарти за безопасност по 

отношение на ограничаването на 

електромагнитното замърсяване за 

защита на човешкото здраве и 

околната среда; 

Or. en 

 


