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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0409/95 

Изменение  95 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

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 13 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13 a) Като се имат предвид 

заплахите за безопасността и 

сигурността, проектите, които 

получават подкрепа от Съюза, следва 

да включват устойчивостта и 

поддръжката на инфраструктурата. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0409/96 

Изменение  96 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

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 4 – параграф 6 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6 a. Инвестициите, съфинансирани 

по настоящата програма, по-

специално ако са свързани с 

подобряването на безопасна, сигурна и 

устойчива инфраструктура или ако 

са свързани с постигането на целите 

в областта на климата, се 

квалифицират като допустими 

инвестиции за прилагането на 

инвестиционната клауза и се 

изключват от оценката на 

бюджетната позиция на държавите 

членки съгласно член 5 от Регламент 

(ЕО) № 1466/97 на Съвета и член 2 от 

Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета; 

Посочените в настоящия параграф 

инвестиционни и фискални мерки, 

въведени в рамките на настоящата 

програма, се считат за освободени от 

изчисления на дефицита и дълга. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0409/97 

Изменение  97 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

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 4 – параграф 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Ресурсите, отпуснати на 

държавите членки в режим на 

споделено управление, могат по искане 

на държавите членки да бъдат 

прехвърлени към програмата. 

Комисията използва тези ресурси пряко, 

в съответствие с [член 62, параграф 1, 

буква а)] от Финансовия регламент, или 

непряко, в съответствие с буква в) от 

посочения член и параграф. Когато е 

възможно, тези ресурси се използват в 

полза на съответната държава членка. 

9. Ресурсите, отпуснати на 

държава членка в режим на споделено 

управление, могат по нейно искане да 

бъдат прехвърлени към програмата. 

Комисията използва тези ресурси пряко, 

в съответствие с [член 62, параграф 1, 

буква а)] от Финансовия регламент, или 

непряко, в съответствие с буква в) от 

посочения член и параграф. Тези 

ресурси се използват в същата 

категория региони, посочени в 

член 102 от Регламент [нов 

регламент за общоприложимите 

разпоредби], в полза на съответната 

държава членка и се отпускат за 

проект, насочен към същата цел. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0409/98 

Изменение  98 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

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 2 — буква б — подточка vi 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

vi) действия за осигуряване на 

безопасност и сигурност на 

инфраструктурата и мобилността, 

включително безопасност на 

движението по пътищата, в 

съответствие с член 34 от Регламент 

(ЕС) № 1315/2013; 

vi) действия за осигуряване на 

безопасност и сигурност на 

инфраструктурата, в това число 

подобряването на поддръжката и 

устойчивостта на 

инфраструктурата, както и 

мобилността, включително безопасност 

на движението по пътищата, в 

съответствие с член 34 от Регламент 

(ЕС) № 1315/2013; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0409/99 

Изменение  99 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

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 2 – буква б – подточка vii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

vii) действия за подобряване на 

устойчивостта на транспортната 

инфраструктура спрямо изменението на 

климата и природните бедствия; 

vii) действия за подобряване на 

устойчивостта на транспортната 

инфраструктура, включително спрямо 

изменението на климата и природните 

бедствия; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0409/100 

Изменение  100 

Фабио Масимо Касталдо, Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

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 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) В рамките на конкретната цел, 

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

подточка ii): действия или специфични 

дейности в рамките на дадено действие 

в подкрепа на адаптирането на 

транспортна инфраструктура от 

трансевропейската транспортна мрежа 

към изискванията за военна мобилност, 

с цел да се създадат условия за 

използване на тази инфраструктура 

както за цивилни, така и за военни цели. 

в) В рамките на конкретната цел, 

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

подточка ii), и в съответствие с член 

6а: 
i) специфични дейности в рамките на 

дадено действие в подкрепа на нови или 

съществуващи части от 

трансевропейската транспортна 

инфраструктура, подходящи за 

военен транспорт, за да бъде 

адаптирана към изискванията за 

двойна мобилност, с цел да се създадат 

условия за използване на тази 

инфраструктура както за цивилни, така 

и за военни цели, като същевременно 

се гарантира балансирано географско 

разпределение в целия Съюз, по-

специално по оста Север-Юг и Запад-

Изток; 

iа) действия за подобряване на 

достъпа до транспортната 

инфраструктура и наличността на 

тази инфраструктура за ползване за 

целите на сигурността и 

гражданската защита; 

ib) действия за повишаване на 

устойчивостта срещу заплахи за 

киберсигурността. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0409/101 

Изменение  101 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

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 4 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4 a. Проекти, за които след 

направена оценка се счита, че 

увреждат непоправимо околната 

среда и здравето, не се финансират по 

тази програма. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0409/102 

Изменение  102 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

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 13 – параграф 1 – буква ж a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) участието на гражданите и на 

местните общности посредством 

публични консултации, провеждани 

от държавите членки или от 

местните органи; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0409/103 

Изменение  103 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

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 13 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В транспортния сектор оценката 

на предложения спрямо критериите за 

подбор, посочени в параграф 1, трябва 

да гарантира, когато е приложимо, че 

предложените действия са в 

съответствие с работните планове и 

актовете за изпълнение относно 

коридорите по член 47 от Регламент 

(ЕС) № 1315/2013, и да взема предвид 

становището на отговорния 

европейски координатор съгласно 

член 45, параграф 8 от същия 

регламент. 

4. В транспортния сектор оценката 

на предложения спрямо критериите за 

подбор, посочени в параграф 1, трябва 

да гарантира, когато е приложимо, че 

предложените действия са в 

съответствие с работните планове и 

актовете за изпълнение относно 

коридорите по член 47 от Регламент 

(ЕС) № 1315/2013. 

Or. en 

 


