
AM\912704BG.doc PE496.337v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по транспорт и туризъм
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2011/0302(COD)

10.10.2012

ИЗМЕНЕНИЯ - Част 1
104 - 331

Проектодоклад
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender
(PE491.110v02-00)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизъм за свързване на Европа

Предложение за регламент
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))



PE496.337v01-00 2/159 AM\912704BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\912704BG.doc 3/159 PE496.337v01-00

BG

Изменение 104
Michael Cramer

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа следва да 
максимизира потенциала за растеж
чрез постигането на синергии между 
политиките в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите и 
тяхното осъществяване, като по този 
начин се повиши ефективността на 
намесата на Съюза.

(1) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа следва да 
максимизира потенциала за устойчиво 
развитие чрез постигането на синергии 
между политиките в областта на 
транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите и тяхното 
осъществяване, като по този начин се 
повиши ефективността на намесата на 
Съюза.

Or. en

Изменение 105
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа следва да 
максимизира потенциала за растеж чрез 
постигането на синергии между 
политиките в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите и 
тяхното осъществяване, като по този 
начин се повиши ефективността на 
намесата на Съюза.

(1) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа следва да 
максимизира потенциала за устойчив
растеж чрез постигането на синергии 
между политиките в областта на 
транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите и тяхното 
осъществяване, като по този начин се 
повиши ефективността на намесата на 
Съюза.

Or. sv
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Изменение 106
Jean-Jacob Bicep

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа следва да 
максимизира потенциала за растеж 
чрез постигането на синергии между 
политиките в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите и 
тяхното осъществяване, като по този 
начин се повиши ефективността на 
намесата на Съюза.

(1) За да се постигне по-добро 
социално и териториално 
сближаване в Съюза, постигането на 
синергии между политиките в областта 
на транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите и тяхното 
осъществяване е от изключителна 
важност. Чрез Механизма за 
свързване на Европа намесата на 
Съюза ще има за цел да гарантира 
осъществяването на тези синергии, 
като се спазват максимално високи 
социални и екологични норми.

Or. fr

Изменение 107
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа следва да 
максимизира потенциала за растеж чрез 
постигането на синергии между 
политиките в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите и 
тяхното осъществяване, като по този 
начин се повиши ефективността на 
намесата на Съюза.

(1) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа следва да 
максимизира потенциала за устойчив и 
природосъобразен растеж чрез 
постигането на синергии между 
политиките в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите и 
тяхното осъществяване, като по този 
начин се повиши ефективността на 
намесата на Съюза.

Or. en
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Обосновка

Предизвикателството за растеж, пред което е изправен ЕС следва да се преодолее до 
2050 г. в условията на устойчива околна среда и с нисковъглеродна икономика, поради 
което тези синергии се приветстват, ако са свързани с разработването на тези цели.

Изменение 108
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа следва да 
максимизира потенциала за растеж чрез 
постигането на синергии между 
политиките в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите и 
тяхното осъществяване, като по този 
начин се повиши ефективността на 
намесата на Съюза.

(1) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа следва да 
максимизира потенциала за растеж и 
работни места чрез постигането на 
синергии между политиките в областта 
на транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите и тяхното 
осъществяване, като по този начин се 
повиши ефективността на намесата на 
Съюза.

Or. en

Изменение 109
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Съществува спешна 
необходимост от финансово 
опростяване с цел възползване от 
предимствата на потенциалните 
синергии при реализирането, 
разработването и поддържането на 
телекомуникационните и енергийни 
мрежи.
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Or. en

Изменение 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) При разработването на 
политиката за транспортната 
инфраструктура следва да се вземат 
под внимание екологичният 
отпечатък, финансовата криза и 
произтичащата от нея липса на 
публично финансиране, 
демографските промени и 
необходимостта от достъпност за 
всички граждани и региони. Тя следва 
да бъде насочена към интелигентни 
инвестиции, които генерират 
икономически, социални и екологични 
ползи в краткосрочен план и създават 
работни места, като се избегне 
забавянето, породено от 
мегапроекти, които не могат да 
бъдат реализирани в рамките на 
крайния срок за изграждане на 
основната мрежа през 2030 г.

Or. en

Изменение 111
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Пълноценното функциониране на 
единния пазар зависи от наличието на 
модерна и високоефективна 

(2) Пълноценното функциониране на 
единния пазар зависи от наличието на 
модерна и високоефективна 
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инфраструктура за свързване на Европа, 
особено в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите. 
Тези стимулиращи растежа връзки биха 
осигурили по-добър достъп до 
вътрешния пазар и впоследствие биха 
допринесли за по-конкурентоспособна 
пазарна икономика в съответствие с 
целите и задачите на стратегията 
„Европа 2020“.

инфраструктура за свързване на Европа, 
особено в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите. 
Тези стимулиращи растежа връзки биха 
осигурили по-добър достъп до 
вътрешния пазар и впоследствие биха 
допринесли за по-устойчива икономика 
в съответствие с целите и задачите на 
стратегията „Европа 2020“.

Or. en

Обосновка

Устойчивостта е по-широка цел от постигането на конкурентоспособност на 
вътрешния пазар.

Изменение 112
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Пълноценното функциониране на 
единния пазар зависи от наличието на 
модерна и високоефективна 
инфраструктура за свързване на Европа, 
особено в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите. 
Тези стимулиращи растежа връзки биха 
осигурили по-добър достъп до 
вътрешния пазар и впоследствие биха 
допринесли за по-конкурентоспособна 
пазарна икономика в съответствие с 
целите и задачите на стратегията 
„Европа 2020“.

(2) Пълноценното функциониране на 
единния пазар зависи от наличието на 
модерна и високоефективна 
инфраструктура за свързване на Европа 
и нейните региони, особено в областта 
на транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите. Тези стимулиращи 
растежа връзки биха осигурили по-
добър достъп до вътрешния пазар и 
впоследствие биха допринесли за по-
конкурентоспособна пазарна икономика 
в съответствие с целите и задачите на 
стратегията „Европа 2020“.

Or. pt

Обосновка

Въпреки че това е паневропейски инструмент, важно е да се насърчава интеграцията 
и развитието на всички европейски региони съгласно целите на стратегията 
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„ЕС 2020“.

Изменение 113
Jean-Jacob Bicep

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Пълноценното функциониране на 
единния пазар зависи от наличието 
на модерна и високоефективна 
инфраструктура за свързване на 
Европа, особено в областта на
транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите. Тези 
стимулиращи растежа връзки биха 
осигурили по-добър достъп до 
вътрешния пазар и впоследствие биха 
допринесли за по-конкурентоспособна 
пазарна икономика в съответствие с 
целите и задачите на стратегията 
„Европа 2020“.

(2) Установяването на Механизма за 
свързване на Европа има за цел да даде 
тласък на инвестициите в областта на
трансевропейските мрежи и да 
засили, чрез устойчива мобилност на 
хората и подходящо свързване на 
всички тези региони, социалното 
сближаване в Европа. За тази цел и за 
подобряване на ефективността на 
действията на ЕС и подходящо 
разгръщане на наличните фондове, 
МСЕ следва да позволи най-доброто 
оползотворяване на синергиите 
между транспортния, енергийния и 
телекомуникационния сектор, за да се 
намали въздействието им върху 
околната среда и да се оптимизира 
тяхната ефективност.

Or. fr

Изменение 114
Michael Cramer

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Пълноценното функциониране на 
единния пазар зависи от наличието на 
модерна и високоефективна 
инфраструктура за свързване на Европа, 
особено в областта на транспорта, 

(2) Пълноценното функциониране на 
единния пазар зависи от наличието на 
модерна и високоефективна 
инфраструктура за свързване на Европа, 
особено в областта на транспорта, 
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енергетиката и телекомуникациите. 
Тези стимулиращи растежа връзки 
биха осигурили по-добър достъп до 
вътрешния пазар и впоследствие биха 
допринесли за по-конкурентоспособна 
пазарна икономика в съответствие с 
целите и задачите на стратегията 
„Европа 2020“.

енергетиката и телекомуникациите. 
Тези подобрени връзки биха осигурили 
по-добър достъп до вътрешния пазар и 
впоследствие биха допринесли за по-
конкурентоспособна пазарна икономика 
в съответствие с целите и задачите на 
стратегията „Европа 2020“.

Or. en

Изменение 115
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Пълноценното функциониране на 
единния пазар зависи от наличието на 
модерна и високоефективна 
инфраструктура за свързване на Европа, 
особено в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите. 
Тези стимулиращи растежа връзки биха 
осигурили по-добър достъп до 
вътрешния пазар и впоследствие биха 
допринесли за по-конкурентоспособна 
пазарна икономика в съответствие с 
целите и задачите на стратегията 
„Европа 2020“.

(2) Пълноценното функциониране на 
единния пазар зависи от наличието на 
модерна и високоефективна 
инфраструктура за свързване на Европа, 
особено в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите. 
Тези стимулиращи растежа връзки биха 
осигурили по-добър достъп до 
вътрешния пазар, биха улеснили 
трансграничното взаимодействие и 
впоследствие биха допринесли за по-
конкурентоспособна пазарна икономика 
в съответствие с целите и задачите на 
стратегията „Европа 2020“.

Or. en

Изменение 116
Franck Proust

Предложение за регламент
Съображение 2а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Механизмът за свързване на 
Европа отразява приоритетни за 
Европа промишлени области. Той се 
превръща в незаменим инструмент за 
поставяне на началото на европейска 
промишлена политика, източник на 
устойчив растеж.

Or. fr

Изменение 117
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа (МСЕ) има за цел 
по-бързо увеличаване на 
инвестициите в областта на 
трансевропейските мрежи и 
стимулиране на финансирането 
както от публичния, така и частния 
сектор.

заличава се

Or. en

Обосновка

Излишно твърдение, тъй като предходните съображения формулират по-добре 
целите на МСЕ.

Изменение 118
Jean-Jacob Bicep

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа има за цел по-
бързо увеличаване на инвестициите в 
областта на трансевропейските 
мрежи и стимулиране на 
финансирането както от публичния, 
така и частния сектор.

заличава се

Or. fr

Изменение 119
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа (МСЕ) има за цел 
по-бързо увеличаване на инвестициите в 
областта на трансевропейските мрежи и 
стимулиране на финансирането както от 
публичния, така и частния сектор.

(3) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа (МСЕ) има за цел 
повишаване на правната сигурност и 
по-бързо увеличаване на инвестициите в 
областта на трансевропейските мрежи и 
стимулиране на финансирането както от 
публичния, така и от частния сектор.

Or. en

Изменение 120
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа (МСЕ) има за цел 
по-бързо увеличаване на инвестициите в 
областта на трансевропейските мрежи и 
стимулиране на финансирането както от 

(3) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа (МСЕ) има за цел 
по-бързо увеличаване на инвестициите в 
областта на трансевропейските мрежи, 
увеличаване на взаимодействието 
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публичния, така и частния сектор. между тях и стимулиране на 
финансирането както от публичния, 
така и от частния сектор.

Or. en

Изменение 121
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) В секторите на енергетиката и 
транспорта Механизмът за свързване 
на Европа следва да допринесе не само 
за постигане на настоящите цели за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове с 20 %, подобряване на 
енергийната ефективност с 20 % и 
дял на възобновяемите енергийни 
източници от 20 %, но следва също 
така да постави основите на климат 
и рамка на енергийната политика за 
периода след 2020 г., когато по-
нататъшните подобрения относно 
възобновяемата енергия и 
намаляването на свързани с климата 
емисии ще бъдат от съществено 
значение.

Or. sv

Изменение 122
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Комисията е поела ангажимента да 
интегрира изменението на климата в 

(5) Комисията е поела ангажимента да 
интегрира изменението на климата в 
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разходните програми на Съюза и да 
насочи 20 % от бюджета на ЕС за цели, 
свързани с климата. Важно е да се 
гарантира, че смекчаването и 
адаптирането към изменението на 
климата, както и превенцията и 
управлението на риска, са насърчавани 
при подготовката, планирането и 
изпълнението на проекти от общ 
интерес. Инвестициите в 
инфраструктурата, обхванати от 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за насърчаване на прехода 
към икономика и общество, които са 
нисковъглеродни и устойчиви на 
изменението на климата и на бедствия.

разходните програми на Съюза и да 
насочи поне 20 % от бюджета на ЕС за 
цели, свързани с климата. Важно е да се 
гарантира, че смекчаването и 
адаптирането към изменението на 
климата, както и превенцията и 
управлението на риска, са насърчавани 
при подготовката, планирането и 
изпълнението на проекти от общ 
интерес. Инвестициите в 
инфраструктурата, обхванати от 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за насърчаване на прехода 
към икономика и общество, които са 
нисковъглеродни и устойчиви на 
изменението на климата и на бедствия, 
без да увеличават изолацията на 
някои европейски региони като най-
отдалечените и островните региони.

Or. pt

Обосновка

Мерките и действията за насърчаване на нисковъглеродни общество и икономика не 
следва да бъдат причина за увеличаване на изолацията на региони, които и така вече 
са отдалечени от вътрешния пазар.

Изменение 123
Jean-Jacob Bicep

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Комисията е поела ангажимента да 
интегрира изменението на климата в 
разходните програми на Съюза и да 
насочи 20 % от бюджета на ЕС за цели, 
свързани с климата. Важно е да се 
гарантира, че смекчаването и 
адаптирането към изменението на 
климата, както и превенцията и 
управлението на риска, са насърчавани 
при подготовката, планирането и 

(5) Отчитането на цялостното 
въздействие на европейските 
политики върху околната среда е 
приоритет и Съюзът е поел
ангажимента да насочи поне 20 % от 
бюджета на ЕС за цели, свързани с 
климата. Важно е да се гарантира, че 
въздействието върху околната среда 
се оценява пълноценно и че
превенцията и управлението на риска са 
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изпълнението на проекти от общ 
интерес. Инвестициите в 
инфраструктурата, обхванати от 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за насърчаване на прехода 
към икономика и общество, които са 
нисковъглеродни и устойчиви на 
изменението на климата и на 
бедствия.

насърчавани при подготовката, 
планирането и изпълнението на проекти 
от общ интерес. Инвестициите в 
инфраструктурата, обхванати от 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за насърчаване на прехода 
към икономика и общество, които 
зачитат околната среда в нейната 
цялост и са социално устойчиви.

Or. fr

Изменение 124
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Комисията е поела ангажимента да 
интегрира изменението на климата в 
разходните програми на Съюза и да 
насочи 20 % от бюджета на ЕС за цели, 
свързани с климата. Важно е да се 
гарантира, че смекчаването и 
адаптирането към изменението на 
климата, както и превенцията и 
управлението на риска, са насърчавани 
при подготовката, планирането и 
изпълнението на проекти от общ 
интерес. Инвестициите в 
инфраструктурата, обхванати от 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за насърчаване на прехода 
към икономика и общество, които са 
нисковъглеродни и устойчиви на 
изменението на климата и на бедствия.

(5) Комисията е поела ангажимента да 
интегрира изменението на климата в 
разходните програми на Съюза и да 
насочи поне 20 % от бюджета на ЕС за 
цели, свързани с климата. Смекчаването 
и адаптирането към изменението на
климата, както и превенцията и 
управлението на риска, трябва да 
бъдат насърчавани при подготовката, 
планирането и изпълнението на проекти 
от общ интерес. Инвестициите в 
инфраструктурата, обхванати от 
настоящия регламент, трябва да 
допринасят за насърчаване на прехода 
към икономика и общество, които са 
нисковъглеродни и устойчиви на 
изменението на климата и на бедствия.

Or. sv

Изменение 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast
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Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Комисията е поела ангажимента да 
интегрира изменението на климата в 
разходните програми на Съюза и да 
насочи 20 % от бюджета на ЕС за цели, 
свързани с климата. Важно е да се 
гарантира, че смекчаването и 
адаптирането към изменението на 
климата, както и превенцията и 
управлението на риска, са насърчавани 
при подготовката, планирането и 
изпълнението на проекти от общ 
интерес. Инвестициите в 
инфраструктурата, обхванати от 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за насърчаване на прехода 
към икономика и общество, които са 
нисковъглеродни и устойчиви на 
изменението на климата и на бедствия.

(5) Комисията е поела ангажимента да 
интегрира изменението на климата в 
разходните програми на Съюза и да 
насочи поне 20 % от бюджета на ЕС за 
цели, свързани с климата. Важно е да се 
гарантира, че смекчаването и 
адаптирането към изменението на 
климата, както и превенцията и 
управлението на риска, са насърчавани 
при подготовката, планирането и 
изпълнението на проекти от общ 
интерес. Инвестициите в 
инфраструктурата, обхванати от 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за насърчаване на прехода 
към икономика и общество, които са 
нисковъглеродни и устойчиви на 
изменението на климата и на бедствия. 
Комисията следва да гарантира, че 
международните споразумения и 
стандарти, приложими в рамките на 
вътрешния пазар, биват прилагани 
справедливо спрямо държавите 
членки, без да пораждат 
изкривявания на конкуренцията, с цел 
да се гарантира успехът на 
европейските предприятия в 
условията на глобална конкуренция.

Or. en

Изменение 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Комисията е поела ангажимента да (5) Комисията е поела ангажимента да 
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интегрира изменението на климата в 
разходните програми на Съюза и да 
насочи 20 % от бюджета на ЕС за цели, 
свързани с климата. Важно е да се 
гарантира, че смекчаването и 
адаптирането към изменението на 
климата, както и превенцията и 
управлението на риска, са насърчавани 
при подготовката, планирането и 
изпълнението на проекти от общ 
интерес. Инвестициите в 
инфраструктурата, обхванати от 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за насърчаване на прехода 
към икономика и общество, които са 
нисковъглеродни и устойчиви на 
изменението на климата и на бедствия.

интегрира изменението на климата в 
разходните програми на Съюза и да 
насочи поне 20 % от бюджета на ЕС за 
цели, свързани с климата. Важно е да се 
гарантира, че смекчаването и 
адаптирането към изменението на 
климата, както и превенцията и 
управлението на риска, са насърчавани 
при подготовката, планирането и 
изпълнението на проекти от общ 
интерес и поради това се отдава 
приоритетно значение на 
инвестициите в междусистемни 
електропроводи. Инвестициите в 
инфраструктурата, обхванати от 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за насърчаване на прехода 
към икономика и общество, които са 
нисковъглеродни и устойчиви на 
изменението на климата и на бедствия и 
свеждат до минимум подкрепата за 
дългосрочни високовъглеродни 
проекти, които включват фосилни 
горива в енергийната ни система в 
продължение на няколко десетилетия
и подкопават климатичните цели на 
ЕС до 2020—2050 г.

Or. en

Изменение 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 28 март 2011 г. Комисията прие 
Бялата книга: „Пътна карта за 
постигането на Единно европейско 
транспортно пространство — към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“. Бялата книга има за цел
намаляване на емисиите на парникови 

(Не се отнася до българския текст)



AM\912704BG.doc 17/159 PE496.337v01-00

BG

газове в транспортния сектор с поне 
60 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г. Що 
се отнася до инфраструктурата, Бялата 
книга има за цел създаването на 
пълноценно функционираща и 
покриваща целия Съюз мултимодална 
„основна мрежа“ на ТЕМ-T до 2030 г. 
Бялата книга също така има за цел 
оптимизиране на работата на 
мултимодалните логистични вериги, 
включително и чрез по-широко 
използване на видове транспорт с по-
висока енергийна ефективност. Поради 
това тя определя следните съответни 
цели за политиката за ТЕМ-T: до 2030 г. 
30 % от товарите в автомобилния 
транспорт на разстояние над 300 km 
следва да се прехвърлят към други 
видове транспорт, а до 2050 г. – повече 
от 50 %; дължината на наличната 
високоскоростна железопътна мрежа 
следва да се утрои до 2030 г. и до 
2050 г. по-голямата част от пътническия 
транспорт на средни разстояния трябва 
да се осъществява по релсов път; до 
2050 г. всички централни мрежови 
летища следва да се свържат с 
железопътната мрежа; всички 
пристанища — със системите за 
железопътен превоз на товари и, където 
е възможно, с вътрешните водни 
пътища.

Or. es

Обосновка

(Не се отнася до българския текст)

Изменение 128
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 28 март 2011 г. Комисията прие (7) На 28 март 2011 г. Комисията прие 



PE496.337v01-00 18/159 AM\912704BG.doc

BG

Бяла книга „Пътна карта за постигането 
на Единно европейско транспортно 
пространство — към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“. Бялата книга има за цел 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в транспортния сектор с поне 
60 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г. Що 
се отнася до инфраструктурата, Бялата 
книга има за цел създаването на 
пълноценно функционираща и 
покриваща целия Съюз мултимодална 
„основна мрежа“ на ТЕМ-T до 2030 г. 
Бялата книга също така има за цел 
оптимизиране на работата на 
мултимодалните логистични вериги, 
включително и чрез по-широко 
използване на видове транспорт с по-
висока енергийна ефективност. Поради 
това тя определя следните съответни 
цели за политиката за ТЕМ-T: до 2030 г.
30 % от товарите в автомобилния 
транспорт на разстояние над 300 км 
следва да се прехвърлят към други 
видове транспорт, а до 2050 г. – повече 
от 50 %; дължината на наличната 
високоскоростна железопътна мрежа 
следва да се утрои до 2030 г. и до 
2050 г. по-голямата част от пътническия 
транспорт на средни разстояния трябва
да се осъществява по релсов път; до 
2050 г. всички централни мрежови 
летища следва да се свържат с 
железопътната мрежа; всички 
пристанища – със системите за 
железопътен превоз на товари и, където 
е възможно, с вътрешните водни 
пътища.

Бяла книга „Пътна карта за постигането 
на Единно европейско транспортно 
пространство — към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“. Бялата книга има за цел 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в транспортния сектор с поне 
60 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г. Що 
се отнася до инфраструктурата, Бялата 
книга има за цел създаването на 
пълноценно функционираща и 
покриваща целия Съюз мултимодална 
„основна мрежа“ на ТЕМ-T до 2030 г. 
Бялата книга също така има за цел
равномерно развитие на европейската 
транспортна зона, оптимизиране на 
работата на мултимодалните 
логистични вериги, включително и чрез 
по-широко използване на видове 
транспорт с по-висока енергийна 
ефективност. Поради това тя определя 
следните съответни цели за политиката 
за ТЕМ-T: до 2030 г. 30 % от товарите в 
автомобилния транспорт, превозвани на 
разстояние над 300 км, следва да се 
прехвърлят към други видове транспорт, 
а до 2050 г. – повече от 50 %; дължината 
на наличната високоскоростна 
железопътна мрежа следва да се утрои 
до 2030 г. и до 2050 г. по-голямата част 
от пътническия транспорт на средни 
разстояния следва да се осъществява по 
релсов път; до 2050 г. всички централни 
мрежови летища следва да се свържат с 
железопътната мрежа; всички 
пристанища – със системите за 
железопътен превоз на товари и с 
вътрешните водни пътища.

Or. ro

Изменение 129
Sabine Wils
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 28 март 2011 г. Комисията прие 
Бяла книга „Пътна карта за постигането 
на Единно европейско транспортно 
пространство — към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“. Бялата книга има за цел 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в транспортния сектор с поне 
60 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г. Що 
се отнася до инфраструктурата, Бялата 
книга има за цел създаването на 
пълноценно функционираща и 
покриваща целия Съюз мултимодална 
„основна мрежа“ на ТЕМ-T до 2030 г.
Бялата книга също така има за цел 
оптимизиране на работата на 
мултимодалните логистични вериги, 
включително и чрез по-широко 
използване на видове транспорт с по-
висока енергийна ефективност. Поради 
това тя определя следните 
съответни цели за политиката за 
ТЕМ-T: до 2030 г. 30 % от товарите в 
автомобилния транспорт на 
разстояние над 300 км следва да се 
прехвърлят към други видове 
транспорт, а до 2050 г. – повече от 
50 %; дължината на наличната 
високоскоростна железопътна мрежа 
следва да се утрои до 2030 г. и до 
2050 г. по-голямата част от 
пътническия транспорт на средни 
разстояния трябва да се осъществява 
по релсов път; до 2050 г. всички
централни мрежови летища следва 
да се свържат с железопътната 
мрежа; всички пристанища – със 
системите за железопътен превоз на 
товари и, където е възможно, с 
вътрешните водни пътища.

(7) На 28 март 2011 г. Комисията прие 
Бяла книга „Пътна карта за постигането 
на Единно европейско транспортно 
пространство — към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“. При все че Бялата книга има 
за цел намаляване на емисиите на 
парникови газове в транспортния сектор 
с поне 60 % до 2050 г. в сравнение с 
1990 г., в своята резолюция 
Европейският парламент призовава 
да се създадат законови правила за 
постигане на 20-процентно 
намаление на въглеродните емисии и 
други парникови газове от 
транспорта до 2020 г. Що се отнася до 
инфраструктурата, Бялата книга има за 
цел създаването на пълноценно 
функционираща и покриваща целия 
Съюз мултимодална „основна мрежа“ 
на ТЕМ-T до 2030 г. и Европейският 
парламент настойчиво призовава 
държавите членки да се ангажират с
отстраняването на основните
известни проблеми до 2020 г. във 
всички видове транспорт, като 
представят одобрен план за 
финансиране до 2015 г. Бялата книга 
също така има за цел оптимизиране на 
работата на мултимодалните 
логистични вериги, включително и чрез 
по-широко използване на видове 
транспорт с по-висока енергийна 
ефективност.

Or. en
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Обосновка

В резолюцията на Европейския парламент относно Бялата книга, приета на 15 
декември 2011 г., се предлагат по-строги цели и срокове, за да се гарантира най-
ефективното приложение на приетата Бяла книга. Следва да бъдат припомнени само 
съответните приоритети на Бялата книга, тъй като регламентите относно ТЕМ-Т 
и МСЕ поставят основните цели с ясна законодателна процедура.

Изменение 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 28 март 2011 г. Комисията прие 
Бяла книга „Пътна карта за постигането 
на Единно европейско транспортно 
пространство — към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“. Бялата книга има за цел 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в транспортния сектор с поне 
60 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г. Що 
се отнася до инфраструктурата, Бялата 
книга има за цел създаването на 
пълноценно функционираща и 
покриваща целия Съюз мултимодална 
„основна мрежа“ на ТЕМ-T до 2030 г. 
Бялата книга също така има за цел
оптимизиране на работата на 
мултимодалните логистични вериги, 
включително и чрез по-широко 
използване на видове транспорт с по-
висока енергийна ефективност. Поради 
това тя определя следните съответни 
цели за политиката за ТЕМ-T: до 2030 г.
30 % от товарите в автомобилния 
транспорт на разстояние над 300 км 
следва да се прехвърлят към други 
видове транспорт, а до 2050 г. – повече 
от 50 %; дължината на наличната 
високоскоростна железопътна мрежа 
следва да се утрои до 2030 г. и до 

(7) На 28 март 2011 г. Комисията прие 
Бяла книга „Пътна карта за постигането 
на Единно европейско транспортно 
пространство — към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“. Бялата книга има за цел 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в транспортния сектор с поне 
60 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г. Що 
се отнася до инфраструктурата, Бялата 
книга има за цел създаването на 
пълноценно функционираща и 
оперативно съвместима, покриваща 
целия Съюз мултимодална „основна 
мрежа“ на ТЕМ-T до 2030 г. 
Оперативната съвместимост на 
железопътния транспорт може да 
бъде засилена чрез иновативни 
решения, които подобряват 
съвместимостта на различните 
системи, като например бордово 
оборудване и многорелсови коловози.
Бялата книга също така има за цел 
оптимизиране на работата на 
мултимодалните логистични вериги, 
включително и чрез по-широко 
използване на видове транспорт с по-
висока енергийна ефективност. Поради 
това тя определя следните съответни 



AM\912704BG.doc 21/159 PE496.337v01-00

BG

2050 г. по-голямата част от пътническия 
транспорт на средни разстояния следва 
да се осъществява по релсов път; до 
2050 г. всички централни мрежови 
летища следва да се свържат с 
железопътната мрежа; всички 
пристанища – със системите за 
железопътен превоз на товари и, където 
е възможно, с вътрешните водни 
пътища.

цели за политиката за ТЕМ-T: до 2030 г.
30 % от товарите в автомобилния 
транспорт, превозвани на разстояние над 
300 км, следва да се прехвърлят към 
други видове транспорт, а до 2050 г. –
повече от 50 %; дължината на наличната 
високоскоростна железопътна мрежа 
следва да се утрои до 2030 г. и до 
2050 г. по-голямата част от пътническия 
транспорт на средни разстояния следва 
да се осъществява по релсов път; до 
2050 г. всички централни мрежови 
летища следва да се свържат с 
железопътната мрежа; всички 
пристанища – със системите за
железопътен превоз на товари и, където 
е възможно, с вътрешните водни 
пътища.

Or. xm

Обосновка

Оперативната съвместимост е съществен елемент за доброто функциониране на 
вътрешния пазар, особено в железопътния сектор. Тя следва да се разбира в широк 
смисъл, за да могат да се прилагат по-евтини решения.

Изменение 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Предложение за регламент
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Съюзът има за цел да минимизира 
и интернализира всички външни 
разходи и да приложи принципа 
„замърсителят плаща“, заложен в 
член 191 от Договора за Европейския 
съюз.

Or. en
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Изменение 132
Michael Gahler

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) С цел да се подкрепи 
прехвърлянето на трафика по релсов 
път, е крайно наложително да се 
повиши степента на неговото 
приемане от населението, засегнато 
от шума на железопътния 
транспорт, както и да се намали 
шумовото натоварване, особено по 
коридорите за железопътен товарен 
превоз.

Or. de

Изменение 133
Philip Bradbourn

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Европейският парламент в своята 
Резолюция от 6 юли 2010 г. относно 
устойчиво бъдеще за транспорта 
подчерта, че ефективната транспортна 
политика изисква финансова рамка, 
отговаряща на възникващите 
предизвикателства и за тази цел 
настоящите средства за транспорт 
и мобилност следва да бъдат 
увеличени; освен това той счита за 
необходимо създаването на механизъм, 
който да координира използването на 
различни източници на финансиране на 
транспорта, наличните средства по 
линия на кохезионната политика, 
публично-частните партньорства 
(„ПЧП“) или други финансови 

(8) Европейският парламент в своята 
Резолюция от 6 юли 2010 г. относно 
устойчиво бъдеще за транспорта 
подчерта, че ефективната транспортна 
политика изисква финансова рамка, 
отговаряща на възникващите 
предизвикателства; освен това той счита 
за необходимо създаването на 
механизъм, който да координира и 
оптимизира използването на различни 
източници на финансиране на 
транспорта и на всички финансови 
средства и механизми, които са 
налични на равнището на Съюза.
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инструменти като например 
гаранциите.

Or. en

Изменение 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Предишната многогодишна 
финансова рамка (2007—2013 г.) 
показа, че ограниченият бюджет за 
ТЕМ-Т възпрепятства напредъка на 
най-значителните, и по-специално 
трансграничните проекти. Една 
подходяща европейска бюджетна 
рамка за ТЕМ-Т ще позволи да се 
гарантира не само привличане на 
повече частни инвестиции, но също и 
по-силна национална политическа 
воля за европейските проекти и 
следователно подобрено 
сътрудничество между държавите 
членки, обхванати от трансграничен 
проект. Европейският съюз трябва да 
засили своите амбиции във връзка с 
големите европейски 
инфраструктурни проекти, чиито 
сложни и тежки строителни 
дейности изискват преразглеждане и 
увеличаване на отпуснатия им 
бюджет и приспособяване на 
съответната бюджетна правна 
рамка. Целта е на новата насоченост 
на ТЕМ-Т да се дадат бюджетните и 
нормативните средства, необходими 
за нейното изграждане.

Or. fr
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Обосновка

Предвид предишната многогодишна финансова рамка, редно е да се изтъкнат 
разочароващите резултати, дължащи се на ограничения бюджет и понякога зле 
пригодената правна рамка. Затова се установява Механизмът за свързване на Европа, 
за да осигури подходяща правна и бюджетна рамка за изграждането на ТЕМ-Т.

Изменение 135
Artur Zasada

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Въз основа на целите, определени 
от Бялата книга, в насоките за ТЕМ-T, 
изложени в Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от …, се определя 
инфраструктурата на трансевропейската 
транспортна мрежа, посочват се 
изискванията, които е необходимо да 
бъдат изпълнени от нея, и се 
предвиждат мерки за тяхното 
изпълнение. В насоките по-конкретно се 
предвижда завършване на основната 
мрежа до 2030 г.

(10) Въз основа на целите, определени 
от Бялата книга, в насоките за ТЕМ-T, 
изложени в Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от …, се определя 
инфраструктурата на трансевропейската 
транспортна мрежа, посочват се 
изискванията, които е необходимо да 
бъдат изпълнени от нея, и се 
предвиждат мерки за тяхното 
изпълнение. В насоките по-конкретно се 
предвижда завършване на основната 
мрежа до 2030 г. посредством 
създаване на нова инфраструктура, 
както и посредством възстановяване 
и модернизация на съществуващата 
инфраструктура.

Or. en

Изменение 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Въз основа на целите, определени (10) Въз основа на целите, определени 
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от Бялата книга, в насоките за ТЕМ-T, 
изложени в Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от …, се определя 
инфраструктурата на трансевропейската 
транспортна мрежа, посочват се 
изискванията, които е необходимо да 
бъдат изпълнени от нея, и се 
предвиждат мерки за тяхното 
изпълнение. В насоките по-конкретно се 
предвижда завършване на основната 
мрежа до 2030 г.

от Бялата книга, в насоките за ТЕМ-T, 
изложени в Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от …, се определя 
инфраструктурата на трансевропейската 
транспортна мрежа, посочват се 
изискванията, които е необходимо да 
бъдат изпълнени от нея, и се 
предвиждат мерки за тяхното 
изпълнение. В насоките по-конкретно се 
предвижда завършване на основната 
мрежа до 2030 г. посредством 
създаване на нова инфраструктура, 
както и посредством възстановяване 
и модернизация на съществуващата 
инфраструктура.

Or. en

Изменение 137
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Въз основа на анализа на плановете 
за транспортна инфраструктура на 
държавите членки Комисията 
изчислява, че нуждите от инвестиции в 
областта на транспорта възлизат на 500 
млрд. EUR в цялата мрежа ТЕМ-T за 
периода 2014—2020 г., от които 
приблизително 250 млрд. EUR трябва да 
се инвестират в основната мрежа по 
ТЕМ-T. Предвид наличните средства 
на равнището на Съюза, за постигане 
на желаното въздействие е 
необходимо съсредоточаване върху 
проектите с най-високата европейска 
добавена стойност. Поради това 
подкрепата следва да бъде 
съсредоточена върху основната 
мрежа (по-специално коридорите на 
основната мрежа), както и върху 

(11) Въз основа на анализа на плановете 
за транспортната инфраструктура на 
държавите членки Комисията 
изчислява, че нуждите от инвестиции в 
областта на транспорта възлизат на 
500 млрд. EUR в цялата мрежа ТЕМ-T 
за периода 2014—2020 г., от които 
приблизително 250 млрд. EUR трябва да 
се инвестират в основната мрежа по 
ТЕМ-T.
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проектите от общ интерес в 
областта на системите за 
управление на движението (по-
специално системите за управление 
на въздушното движение, които са 
резултат от SESAR (системата на 
бъдещето за управление на въздушния 
трафик) и изискват средства от 
бюджета на Съюза в приблизителен 
размер от 3 млрд. EUR).

Or. en

Обосновка

На този етап не е необходимо да се навлиза в такива подробности.

Изменение 138
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Въз основа на анализа на плановете 
за транспортна инфраструктура на 
държавите членки Комисията 
изчислява, че нуждите от инвестиции в 
областта на транспорта възлизат на 500 
млрд. EUR в цялата мрежа ТЕМ-T за 
периода 2014—2020 г., от които 
приблизително 250 млрд. EUR трябва да 
се инвестират в основната мрежа по 
ТЕМ-T. Предвид наличните средства на 
равнището на Съюза, за постигане на 
желаното въздействие е необходимо 
съсредоточаване върху проектите с най-
високата европейска добавена стойност. 
Поради това подкрепата следва да бъде 
съсредоточена върху основната мрежа 
(по-специално коридорите на основната 
мрежа), както и върху проектите от общ 
интерес в областта на системите за 
управление на движението (по-
специално системите за управление на 

(11) Въз основа на анализа на плановете 
за транспортна инфраструктура на 
държавите членки Комисията 
изчислява, че нуждите от инвестиции в 
областта на транспорта възлизат на 
500 млрд. EUR в цялата мрежа ТЕМ-T 
за периода 2014—2020 г., от които 
приблизително 250 млрд. EUR трябва да 
се инвестират в основната мрежа по 
ТЕМ-T. Предвид наличните средства на 
равнището на Съюза, за постигане на 
желаното въздействие е необходимо 
съсредоточаване върху проектите с най-
високата европейска добавена стойност. 
Поради това подкрепата следва да бъде 
съсредоточена върху основната мрежа 
(по-специално коридорите на основната 
мрежа), без да се изключва подкрепата 
за цялостната мрежа, както и върху 
проектите от общ интерес в областта на 
системите за управление на движението 
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въздушното движение, които са 
резултат от SESAR (системата на 
бъдещето за управление на въздушния 
трафик) и изискват средства от бюджета 
на Съюза в приблизителен размер от 3 
млрд. EUR).

(по-специално системите за управление 
на въздушното движение, които са 
резултат от SESAR (системата на 
бъдещето за управление на въздушния 
трафик) и изискват средства от бюджета 
на Съюза в приблизителен размер от 
3 млрд. EUR).

Or. pt

Обосновка

Подкрепата за МСЕ следва да бъде съсредоточена върху основната мрежа, но да не 
изключва напълно подкрепата за широкообхватната мрежа в случаите, когато
проектите предоставят европейска добавена стойност, особено в райони като най-
отдалечените региони, съгласно разпоредбите на членове 349 и 355 от ДФЕС, които 
се покриват от цялостната мрежа, за да се предотврати увеличаването на тяхната 
изолация.

Изменение 139
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Въз основа на анализа на плановете 
за транспортна инфраструктура на 
държавите членки Комисията 
изчислява, че нуждите от инвестиции в 
областта на транспорта възлизат на 500 
млрд. EUR в цялата мрежа ТЕМ-T за 
периода 2014—2020 г., от които 
приблизително 250 млрд. EUR трябва да 
се инвестират в основната мрежа по 
ТЕМ-T. Предвид наличните средства на 
равнището на Съюза, за постигане на 
желаното въздействие е необходимо 
съсредоточаване върху проектите с най-
високата европейска добавена стойност. 
Поради това подкрепата следва да бъде 
съсредоточена върху основната мрежа 
(по-специално коридорите на основната 
мрежа), както и върху проектите от общ 
интерес в областта на системите за 

(11) Въз основа на анализа на плановете 
за транспортна инфраструктура на 
държавите членки Комисията 
изчислява, че нуждите от инвестиции в 
областта на транспорта възлизат на 
500 млрд. EUR в цялата мрежа ТЕМ-T 
за периода 2014—2020 г., от които 
приблизително 250 млрд. EUR трябва да 
се инвестират в основната мрежа по 
ТЕМ-T. Предвид наличните средства на 
равнището на Съюза, за постигане на 
желаното въздействие е необходимо 
съсредоточаване върху проектите с най-
високата европейска добавена стойност. 
Поради това подкрепата следва да бъде 
съсредоточена върху основната мрежа 
(по-специално коридорите на основната 
мрежа), както и върху проектите от общ 
интерес, като например 
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управление на движението (по-
специално системите за управление на 
въздушното движение, които са 
резултат от SESAR (системата на 
бъдещето за управление на въздушния 
трафик) и изискват средства от бюджета 
на Съюза в приблизителен размер от 3 
млрд. EUR).

мултимодалните транспортни 
центрове и проектите в областта на 
системите за управление на движението 
(по-специално системите за управление 
на въздушното движение, които са 
резултат от SESAR (системата на 
бъдещето за управление на въздушния 
трафик) и изискват средства от бюджета 
на Съюза в приблизителен размер от 
3 млрд. EUR).

Or. en

Изменение 140
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) В своето съобщение, озаглавено 
„Най-отдалечените региони на 
Европейския съюз: към партньорство 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“, от 20 юни 
2012 г. Комисията подчертава 
особеностите на най-отдалечените 
региони съгласно членове 349 и 355 от 
ДФЕС и обмисля тяхното включване 
в съответни специални проекти от 
общ интерес в областта на 
транспорта, телекомуникациите и 
енергията с цел подпомагане на 
тяхната интеграция на вътрешния 
пазар и насърчаване на 
икономическото им развитие. За тази 
цел те следва да получат подкрепа от 
Комисията при изготвянето на 
портфолио със специални проекти.

Or. pt

Обосновка

Поради природните особености и изолираността от останалите европейски региони, 



AM\912704BG.doc 29/159 PE496.337v01-00

BG

най-отдалечените региони следва да се ползват от този финансов инструмент 
съгласно членове 349 и 355 от ДФЕС по-скоро с цел насърчаване на тяхната 
интеграция, отколкото увеличаване на изолация им от вътрешния пазар.

Изменение 141
Michael Cramer

Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) За да се създаде европейска 
добавена стойност, Съюзът следва да 
насочи усилията си и да концентрира 
ресурсите си върху трансграничните 
участъци, които са били изоставени 
или премахнати от края на Втората 
световна война. Следва да се даде 
приоритет на усъвършенстването и 
рехабилитацията на 
съществуващата инфраструктура.

Or. en

Изменение 142
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се 
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се 
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 
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трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд (10 
млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране чрез 
Механизма за свързване на Европа на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Комисията следва да 
подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд 
(10 млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд, като се зачитат 
разпределението на национален 
принцип на средствата за проектите, 
изброени в приложението на 
настоящия регламент. Комисията 
следва да подкрепя държавите членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

Or. en

Изменение 143
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави 
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се 
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави 
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се 
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
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средствата по Кохезионния фонд (10 
млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Комисията следва да 
подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

средствата по Кохезионния фонд 
(10 млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Следва да бъде 
предоставено допълнително 
финансиране от Кохезионния фонд 
извън разпределените по него 
средства за държавите членки, и 
Комисията следва да подкрепя 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд, при разработването 
на подходяща поредица от проекти с 
цел да се даде възможно най-голям 
приоритет на отпуснати на национален 
принцип средства по Кохезионния 
фонд.

Or. lv

Изменение 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена
стойност за Съюза. Поради това, за да се 
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд (10 

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се 
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд 
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млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране чрез 
Механизма за свързване на Европа на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Комисията следва да 
подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати 
на национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

(10 млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране чрез 
Механизма за свързване на Европа на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа или с 
хоризонтални приоритети в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. През първата фаза 
подборът на проектите, които 
отговарят на условията за 
финансиране, се осъществява като се 
вземат предвид средствата, 
отпуснати на национален принцип по 
Кохезионния фонд. Комисията следва 
да подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти, по-специално чрез 
укрепване на институционалния 
капацитет на съответните публични 
администрации и чрез допълнително 
отправяне на покани за предложения.

Or. en

Изменение 145
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави 
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави 
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза, което често води 
до недостатъчно използване на 
европейските фондове. Поради това, за 
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трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд (10 
млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Комисията следва да 
подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

да се подобри изпълнението на 
транспортни проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд 
(10 млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Комисията следва да 
подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

Or. nl

Изменение 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави 
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се 
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд (10 
млрд. EUR) следва да бъдат 

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави 
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се 
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд 
(10 млрд. EUR) следва да бъдат 
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прехвърлени за финансиране чрез 
Механизма за свързване на Европа на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Комисията следва да 
подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

прехвърлени за финансиране чрез 
Механизма за свързване на Европа на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Комисията следва да 
подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд. Комисията следва 
да гарантира, че не са възможни 
нарушения при отпуснатите на 
национален принцип средства. В 
същото време Комисията следва да 
осигури необходимата координация и 
помощ на допустимите държави 
членки с цел да се премахнат 
административните и 
бюрократичните пречки и да се 
гарантира прозрачен процес на подбор 
на проектите.

Or. en

Изменение 147
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави 
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се 

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави 
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
и енергийна инфраструктура с висока 
добавена стойност за Съюза. Поради 
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подобри изпълнението на транспортни
проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд (10 
млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране чрез 
Механизма за свързване на Европа на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Комисията следва да 
подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

това, за да се подобри изпълнението на 
тези проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд 
(10 млрд. EUR) следва да бъдат 
разпределени за финансиране чрез 
Механизма за свързване на Европа на 
транспортни и енергийни проекти в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Комисията следва да 
подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

Or. en

Изменение 148
Roberts Zīle

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави 
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се 
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд (10 

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави 
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се 
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд 
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млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране чрез 
Механизма за свързване на Европа на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Комисията следва да 
подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

(10 млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране чрез 
Механизма за свързване на Европа на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа (и по-
специално коридорите на основната 
мрежа) в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд. Отпускането на 
средства по Кохезионния фонд за 
всяка държава членка съгласно 
Механизма за свързване на Европа е 
съобразено с националните пакети, 
но след средносрочния преглед 
средствата, които не са усвоени от 
съответната държава членка, се 
предоставят на всички държави 
членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Комисията следва 
да подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

Or. en

Обосновка

За да се осигури действителен напредък на развитието на основната мрежа, и по-
специално на коридорите на основната мрежа, се поддържа известна степен на 
конкуренция между държавите членки и по отношение на разпределянето на 
отпуснатите от Кохезионния фонд средства в размер на 10 млрд. EUR. От самото 
начало разпределените средства изрично съответстват на средствата, отпуснати 
на национален принцип по Кохезионния фонд. При все това, след средносрочния 
преглед, неангажираните средства се предоставят на разположение на всички 
държави членки, които отговарят на условията за финансиране от Кохезионния 
фонд.

Изменение 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави 
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се 
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд (10 
млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране чрез 
Механизма за свързване на Европа на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Комисията следва да 
подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави 
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се 
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд 
(10 млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд, като се зачита 
разпределението на национален 
принцип на средствата за проектите, 
изброени в приложението на 
настоящия регламент. Комисията 
следва да подкрепя държавите членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

Or. en

Изменение 150
Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В Съобщението относно 
„Приоритети за енергийна 
инфраструктура за 2020 г. и по-нататък 
— план за интегрирана европейска 
енергийна мрежа“, прието през ноември 
2010 г., Комисията определи 
необходимите приоритетни коридори с 
цел да се даде възможност на Съюза да 
постигне амбициозните си цели в 
областта на климата и енергетиката до 
2020 г. за завършване на вътрешния 
енергиен пазар, за гарантиране на 
сигурността на доставките, което 
позволява интегрирането на 
възобновяеми източници на енергия, 
както и за да се подготвят мрежите за 
по-нататъшна декарбонизация на 
енергийната система след 2020 г.

(14) В Съобщението относно 
„Приоритети за енергийна 
инфраструктура за 2020 г. и по-нататък 
— план за интегрирана европейска 
енергийна мрежа“, прието през ноември 
2010 г., Комисията определи 
необходимите приоритетни коридори с 
цел да се даде възможност на Съюза да 
постигне амбициозните си цели в 
областта на климата и енергетиката до 
2020 г. за завършване на вътрешния 
енергиен пазар, за гарантиране на 
сигурността на доставките, което 
позволява интегрирането на 
възобновяеми източници на енергия, 
както и за да се подготвят мрежите за 
по-нататъшна декарбонизация на 
енергийната система след 2020 г. То 
припомня по-специално важността 
на подобряването на капацитета на 
трансграничните електропроводи и 
газопроводи между Иберийския 
полуостров и Франция.

Or. en

Изменение 151
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В Съобщението относно 
„Приоритети за енергийна 
инфраструктура за 2020 г. и по-нататък 
— план за интегрирана европейска 
енергийна мрежа“, прието през ноември 
2010 г., Комисията определи 

(14) В Съобщението относно 
„Приоритети за енергийна 
инфраструктура за 2020 г. и по-нататък 
— план за интегрирана европейска 
енергийна мрежа“, прието през ноември 
2010 г., Комисията определи 
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необходимите приоритетни коридори с 
цел да се даде възможност на Съюза да 
постигне амбициозните си цели в 
областта на климата и енергетиката до 
2020 г. за завършване на вътрешния 
енергиен пазар, за гарантиране на 
сигурността на доставките, което 
позволява интегрирането на 
възобновяеми източници на енергия, 
както и за да се подготвят мрежите за 
по-нататъшна декарбонизация на 
енергийната система след 2020 г.

необходимите приоритетни коридори с 
цел да се даде възможност на Съюза да 
постигне амбициозните си цели в 
областта на климата и енергетиката до 
2020 г. за завършване на вътрешния 
енергиен пазар, за гарантиране на 
сигурността на доставките, което 
позволява интегрирането на 
възобновяеми източници на енергия, 
както и за да се подготвят мрежите за
разпределение и пренос на 
електрическа енергия за по нататъшно
поемане на възобновяемо 
електричество след 2020 г.

Or. en

Изменение 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходими са значителни 
инвестиции за модернизиране и 
разширяване на европейската енергийна 
инфраструктура и за трансгранична 
взаимосвързаност на мрежите, за да 
бъдат постигнати целите на политиката 
на Съюза в областта на енергетиката и 
климата за конкурентоспособност, 
устойчивост и сигурност на доставките 
по разходоефективен начин. Очакваните 
нужди от инвестиции в енергийната 
инфраструктура до 2020 г. възлизат на 1 
трилион EUR, от които около 200 
млрд. EUR в инфраструктури за 
съхранение и пренос на електричество и 
газ, считани за инфраструктури от 
европейско значение. Сред проектите от 
европейско значение съществува риск 
инвестиции в размер на приблизително 
100 млрд. EUR да не бъдат 
предоставени поради пречки, свързани с 

(15) Необходими са значителни 
инвестиции за модернизиране и 
разширяване на европейската енергийна 
инфраструктура и за трансгранична 
взаимосвързаност на мрежите, за да 
бъдат постигнати целите на политиката 
на Съюза в областта на енергетиката и 
климата за конкурентоспособност, 
устойчивост и сигурност на доставките 
по разходоефективен начин, предимно 
чрез премахване на останалите 
енергийни острови в Европа. 
Очакваните нужди от инвестиции в 
енергийната инфраструктура до 2020 г. 
възлизат на 1 трилион EUR, от които 
около 200 млрд. EUR в инфраструктури 
за съхранение и пренос на 
електричество и газ, считани за 
инфраструктури от европейско 
значение. Сред проектите от европейско 
значение съществува риск инвестиции в 
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предоставяне на разрешения, 
регулиране и финансиране.

размер на приблизително 
100 млрд. EUR да не бъдат 
предоставени поради пречки, свързани с 
предоставяне на разрешения, 
регулиране и финансиране.

Or. lt

Изменение 153
António Fernando Correia De Campos

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходими са значителни 
инвестиции за модернизиране и 
разширяване на европейската енергийна 
инфраструктура и за трансгранична 
взаимосвързаност на мрежите, за да 
бъдат постигнати целите на политиката 
на Съюза в областта на енергетиката и 
климата за конкурентоспособност, 
устойчивост и сигурност на доставките 
по разходоефективен начин. Очакваните 
нужди от инвестиции в енергийната 
инфраструктура до 2020 г. възлизат на 1 
трилион EUR, от които около 200 
млрд. EUR в инфраструктури за 
съхранение и пренос на електричество и 
газ, считани за инфраструктури от 
европейско значение. Сред проектите от 
европейско значение съществува риск 
инвестиции в размер на приблизително 
100 млрд. EUR да не бъдат 
предоставени поради пречки, свързани с 
предоставяне на разрешения, 
регулиране и финансиране.

(15) Необходими са значителни 
инвестиции за модернизиране и 
разширяване на европейската енергийна 
инфраструктура и за трансгранична 
взаимосвързаност на мрежите, за да 
бъдат постигнати целите на политиката 
на Съюза в областта на енергетиката и 
климата за конкурентоспособност, 
устойчивост и сигурност на доставките 
по разходоефективен начин. Очакваните 
нужди от инвестиции в енергийната 
инфраструктура до 2020 г. възлизат на 
1 трилион EUR, от които около 
200 млрд. EUR в инфраструктури за 
съхранение и пренос на електричество и 
газ, считани за инфраструктури от 
европейско значение. Сред проектите от 
европейско значение съществува риск 
инвестиции в размер на приблизително 
100 млрд. EUR да не бъдат 
предоставени поради пречки, свързани с 
предоставяне на разрешения, 
регулиране и финансиране съгласно 
работния документ на службите на 
Комисията до Съвета по транспорт, 
телекомуникации и енергетика от 10 
юни 2011 г. „Нужди от инвестиции в 
енергийна инфраструктура и 
изисквания за финансиране“.
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Or. en

Обосновка

Съгласуваност със съображенията от регламента относно насоките за 
трансевропейската енергийна инфраструктура.

Изменение 154
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходими са значителни 
инвестиции за модернизиране и 
разширяване на европейската енергийна
инфраструктура и за трансгранична 
взаимосвързаност на мрежите, за да 
бъдат постигнати целите на политиката 
на Съюза в областта на енергетиката и 
климата за конкурентоспособност, 
устойчивост и сигурност на доставките 
по разходоефективен начин. Очакваните 
нужди от инвестиции в енергийната 
инфраструктура до 2020 г. възлизат на 
1 трилион EUR, от които около 200 
млрд. EUR в инфраструктури за 
съхранение и пренос на електричество и 
газ, считани за инфраструктури от 
европейско значение. Сред проектите 
от европейско значение съществува 
риск инвестиции в размер на 
приблизително 100 млрд. EUR да не 
бъдат предоставени поради пречки, 
свързани с предоставяне на 
разрешения, регулиране и 
финансиране.

(15) Необходими са значителни 
инвестиции, най-напред за
минимизиране чрез политика за 
енергийна ефективност, след това за
модернизиране и накрая, когато е 
необходима нова инфраструктура, за
разширяване на националната и
европейската електрическа
инфраструктура, за да бъдат постигнати 
целите на политиката на Съюза в 
областта на енергетиката и климата за 
конкурентоспособност, устойчивост и 
сигурност на доставките по 
разходоефективен начин. Без да се 
взема под внимание тази йерархия на 
важността на принципите въз основа 
на ефективността на разходите,
очакваните нужди от инвестиции в 
енергийната инфраструктура до 2020 г.
биха могли да възлязат на 
1 трилион EUR, от които около
200 млрд. EUR в инфраструктури за 
съхранение и пренос на електричество и 
газ, считани за инфраструктури от 
европейско значение.

Or. en
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Изменение 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходими са значителни 
инвестиции за модернизиране и 
разширяване на европейската енергийна 
инфраструктура и за трансгранична 
взаимосвързаност на мрежите, за да 
бъдат постигнати целите на политиката 
на Съюза в областта на енергетиката и 
климата за конкурентоспособност, 
устойчивост и сигурност на доставките 
по разходоефективен начин. Очакваните 
нужди от инвестиции в енергийната 
инфраструктура до 2020 г. възлизат на 1 
трилион EUR, от които около 200 
млрд. EUR в инфраструктури за 
съхранение и пренос на електричество и 
газ, считани за инфраструктури от 
европейско значение. Сред проектите от 
европейско значение съществува риск 
инвестиции в размер на приблизително 
100 млрд. EUR да не бъдат 
предоставени поради пречки, свързани с 
предоставяне на разрешения, 
регулиране и финансиране.

(15) Необходими са значителни 
инвестиции за модернизиране и 
разширяване на европейската енергийна 
инфраструктура и за трансгранична 
взаимосвързаност на мрежите, за да се 
прекрати съществуването на 
енергийни острови с цел да бъдат 
постигнати целите на политиката на 
Съюза в областта на енергетиката и 
климата за конкурентоспособност, 
устойчивост и сигурност на доставките 
по разходоефективен начин. Очакваните 
нужди от инвестиции в енергийната 
инфраструктура до 2020 г. възлизат на 
1 трилион EUR, от които около 
200 млрд. EUR в инфраструктури за 
съхранение и пренос на електричество и 
газ, считани за инфраструктури от 
европейско значение. Сред проектите от 
европейско значение съществува риск 
инвестиции в размер на приблизително 
100 млрд. EUR да не бъдат 
предоставени поради пречки, свързани с 
предоставяне на разрешения, 
регулиране и финансиране.

Or. en

Изменение 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходими са значителни (15) Необходими са значителни 



AM\912704BG.doc 43/159 PE496.337v01-00

BG

инвестиции за модернизиране и 
разширяване на европейската енергийна 
инфраструктура и за трансгранична 
взаимосвързаност на мрежите, за да 
бъдат постигнати целите на политиката 
на Съюза в областта на енергетиката и 
климата за конкурентоспособност, 
устойчивост и сигурност на доставките 
по разходоефективен начин. Очакваните 
нужди от инвестиции в енергийната 
инфраструктура до 2020 г. възлизат на 1 
трилион EUR, от които около 200 
млрд. EUR в инфраструктури за 
съхранение и пренос на електричество и 
газ, считани за инфраструктури от 
европейско значение. Сред проектите от 
европейско значение съществува риск 
инвестиции в размер на приблизително 
100 млрд. EUR да не бъдат 
предоставени поради пречки, свързани с 
предоставяне на разрешения, 
регулиране и финансиране.

инвестиции за модернизиране и 
разширяване на европейската енергийна 
инфраструктура и за трансгранична 
взаимосвързаност на мрежите, за да 
бъдат постигнати целите на политиката 
на Съюза в областта на енергетиката и 
климата за конкурентоспособност, 
устойчивост и сигурност на доставките 
по разходоефективен начин. 
Електропреносните магистрали на 
дълги разстояния значително ще 
спомогнат за преодоляването на 
изменчивостта на възобновяемите 
източници на електроенергия, като 
споделят и разпределят тези ресурси 
в целия Съюз. Очакваните нужди от 
инвестиции в енергийната 
инфраструктура до 2020 г. възлизат на 
1 трилион EUR, от които около 
200 млрд. EUR в инфраструктури за 
съхранение и пренос на електричество и
газ, считани за инфраструктури от 
европейско значение. Сред проектите от 
европейско значение съществува риск 
инвестиции в размер на приблизително 
100 млрд. EUR да не бъдат 
предоставени поради пречки, свързани с 
предоставяне на разрешения, 
регулиране и финансиране.

Or. en

Изменение 157
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) В Съобщение 112/2011 от 8 март 
2011 г. “Пътна карта за постигане до 
2050 г. на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност”, Европейската 
комисия подчертава съществената 
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роля на енергийните инфраструктури 
за постигането на целта за 
намаляване с 85 % на въглеродните 
емисии до 2050 г.

Or. it

Изменение 158
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) На 4 февруари 2011 г. 
Европейският съвет призова Комисията 
да рационализира и подобри 
процедурите за издаване на разрешения 
и да насърчи изграждането на 
привлекателна за инвеститорите 
регулаторна рамка. Европейският съвет 
подчерта, че основната част от 
инвестициите би трябвало да бъде 
осигурена от пазара, като разходите се 
възстановяват посредством тарифи. 
Европейският съвет призна, че е 
необходимо публично финансиране за 
проекти, необходими от гледна точка на 
сигурността на доставките или
солидарността, които не могат да 
привлекат достатъчно финансови 
средства на пазарен принцип.

(17) На 4 февруари 2011 г. 
Европейският съвет призова Комисията 
да рационализира, опрости, ускори и 
подобри процедурите за издаване на 
разрешения и да насърчи изграждането 
на привлекателна за инвеститорите 
регулаторна рамка. Европейският съвет 
подчерта, че основната част от 
инвестициите би трябвало да бъде 
осигурена от пазара, като разходите се 
възстановяват посредством тарифи. 
Европейският съвет призна, че е 
необходимо публично финансиране за 
проекти, оправдани от гледна точка на 
сигурността на доставките,
солидарността и устойчивостта, 
които не могат да привлекат достатъчно 
финансови средства на пазарен 
принцип.

Or. en

Изменение 159
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) На 4 февруари 2011 г. 
Европейският съвет призова Комисията 
да рационализира и подобри 
процедурите за издаване на разрешения 
и да насърчи изграждането на 
привлекателна за инвеститорите 
регулаторна рамка. Европейският съвет 
подчерта, че основната част от 
инвестициите би трябвало да бъде 
осигурена от пазара, като разходите се 
възстановяват посредством тарифи. 
Европейският съвет призна, че е 
необходимо публично финансиране за 
проекти, необходими от гледна точка на 
сигурността на доставките или 
солидарността, които не могат да 
привлекат достатъчно финансови 
средства на пазарен принцип.

(17) На 4 февруари 2011 г. 
Европейският съвет призова Комисията 
да рационализира и подобри 
процедурите за издаване на разрешения 
и да насърчи изграждането на 
привлекателна за инвеститорите 
регулаторна рамка. Европейският съвет 
подчерта, че основната част от 
инвестициите би трябвало да бъде 
осигурена от пазара, като разходите се 
възстановяват посредством тарифи. 
Европейският съвет призна, че е 
необходимо публично финансиране за 
проекти, необходими от гледна точка на 
сигурността на доставките или 
солидарността, които не могат да 
привлекат достатъчно финансови 
средства на пазарен принцип. Той 
изтъкна и необходимостта от 
модернизация и разширяване на 
европейската енергийна 
инфраструктура и за трансгранично 
свързване на енергийните мрежи, за 
да може да се постигне действаща 
солидарност между държавите 
членки, да се осигурят алтернативни 
маршрути за доставка или транзит 
на енергоносители, както и да се 
разработват възобновяеми енергийни 
източници в конкуренция с 
традиционните източници.

Or. en

Обосновка

Съгласуваност със съображенията от регламента относно насоките за
трансевропейската енергийна инфраструктура.

Изменение 160
Vittorio Prodi, Graham Watson
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Предложение за регламент
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Припомня, че в своя доклад за 
търговията и изменението на 
климата от 24 октомври 2007 г. 
(2007/2003(INI)) Европейският 
парламент подчерта 
необходимостта от премахване на 
субсидиите за фосилни горива; 
напомня, че стратегията 
„Европа 2020“ изисква поетапното 
прекратяване на вредните за 
околната среда субсидии; подчертава, 
че Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа на 
Европейската комисия изтъква 
отрицателните последствия от 
фосилните горива и вредните за 
околната среда субсидии и че в 
годишния обзор на растежа за 2012 г. 
на европейския семестър се настоява 
за премахването на вредните за 
околната среда субсидии; поради това 
счита, че би било целесъобразно да се 
ограничи делът на ресурсите, 
предназначени за енергийна 
инфраструктура в Механизма за 
свързване на Европа, които играят 
ролята на преки или непреки субсидии 
за фосилните горива;

Or. en

Изменение 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Предложение за регламент
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Отделянето на средства за 
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електрическа инфраструктура в 
рамките на поне 75 % от общата 
сума за енергетика в Механизма за 
свързване на Европа следва да се 
осъществи с цел правилно отразяване 
на нуждите от инвестиции в 
различни енергийни инфраструктури; 
в своя доклад пред Съвета по 
енергетика през юни 2011 г. 
Комисията изчисли, че нуждите от 
инвестиции в енергийна 
инфраструктура от европейско 
значение до 2020 г. възлизат общо на 
200 млрд. EUR, от които 
140 млрд. EUR са необходими за 
електропреносни системи с високо 
напрежение, а 70 млрд. EUR за 
тръбопроводи за пренос на газ.

Or. en

Изменение 162
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Телекомуникациите се превръщат 
все по-вече в базирани на интернет 
инфраструктури, при които 
широколентовите мрежи и цифровите 
услуги са тясно свързани помежду си. 
Интернет става доминиращата
платформа за комуникации, предлагане 
на услуги и извършването на стопанска 
дейност. Поради това наличието на 
високоскоростен достъп до интернет и 
цифрови услуги в трансевропейски 
мащаб е от съществено значение за 
икономическия растеж и единния пазар.

(19) Телекомуникациите се превръщат 
все по-вече в базирани на интернет 
инфраструктури, при които 
широколентовите мрежи и цифровите 
услуги са тясно свързани помежду си. 
Интернет се превръща в доминираща
платформа за комуникации, предлагане 
на иновативни услуги и извършване на 
стопанска дейност. Поради това 
наличието на високоскоростен достъп 
до интернет и цифрови услуги в 
трансевропейски мащаб е от съществено 
значение за икономическия растеж и 
единния пазар. Следователно да 
стимулират, съгласно принципа за 
технологична неутралност, 
общоевропейското разгръщане на 
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високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни 
широколентови мрежи, което на свой 
ред улеснява разработката и 
ползването на трансевропейски 
цифрови услуги. Тази подкрепа обаче 
не следва да води до изкривяване на 
пазара и изместване на частните 
инвестиции.

Or. en

Изменение 163
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Телекомуникациите се превръщат 
все по-вече в базирани на интернет 
инфраструктури, при които 
широколентовите мрежи и цифровите 
услуги са тясно свързани помежду си. 
Интернет става доминиращата
платформа за комуникации, предлагане 
на услуги и извършването на стопанска 
дейност. Поради това наличието на 
високоскоростен достъп до интернет и 
цифрови услуги в трансевропейски 
мащаб е от съществено значение за 
икономическия растеж и единния пазар.

(19) Телекомуникациите се превръщат 
все по-вече в базирани на интернет 
инфраструктури, при които 
широколентовите мрежи и цифровите 
услуги са тясно свързани помежду си.
Освен това изчислителните облаци и
софтуерът като услуга възникват 
като нови компютърни модели.
Интернет се превръща в доминираща
платформа за комуникации, предлагане 
на частни и публични услуги, 
извършване на трансгранична
стопанска дейност и търговия. Поради 
това наличието на високоскоростен
повсеместен достъп до интернет и
иновативни цифрови услуги в 
трансевропейски мащаб е от съществено 
значение за икономическия растеж и 
единния пазар.

Or. en

Изменение 164
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Телекомуникациите се превръщат 
все по-вече в базирани на интернет 
инфраструктури, при които 
широколентовите мрежи и цифровите 
услуги са тясно свързани помежду си. 
Интернет става доминиращата
платформа за комуникации, предлагане
на услуги и извършването на стопанска 
дейност. Поради това наличието на 
високоскоростен достъп до интернет и 
цифрови услуги в трансевропейски 
мащаб е от съществено значение за 
икономическия растеж и единния пазар.

(19) Телекомуникациите се превръщат 
все повече в базирани на интернет 
инфраструктури, при които
инфраструктурата на
широколентовите мрежи играе ролята 
на катализатор на цифровите услуги
за голяма част от полезните 
дейности в обществото. Интернет се 
превръща в доминираща платформа за 
комуникации, социално и културно 
сближаване и извършване на стопанска 
дейност. Поради това наличието на 
високоскоростен достъп до интернет и 
цифрови услуги в трансевропейски 
мащаб е от съществено значение за 
икономическия растеж и единния пазар.

Or. en

Изменение 165
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Телекомуникациите се превръщат 
все по-вече в базирани на интернет 
инфраструктури, при които 
широколентовите мрежи и цифровите 
услуги са тясно свързани помежду си. 
Интернет става доминиращата 
платформа за комуникации, предлагане 
на услуги и извършването на 
стопанска дейност. Поради това 
наличието на високоскоростен достъп 
до интернет и цифрови услуги в 
трансевропейски мащаб е от съществено 
значение за икономическия растеж и 

(19) Телекомуникациите се превръщат 
все повече в базирани на интернет 
инфраструктури, при които 
инфраструктурата на 
широколентовите мрежи играе ролята 
на катализатор на цифровите услуги в 
цял спектър от дейности в 
обществото. Интернет става 
доминиращата платформа за 
комуникации, за извършване на 
стопанска дейност и за културно 
сближаване. Поради това наличието на 
високоскоростен достъп до интернет и 
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единния пазар. цифрови услуги в трансевропейски 
мащаб е от съществено значение за 
икономическия растеж и единния пазар.

Or. en

Изменение 166
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Модерните интернет мрежи на 
основата на оптични кабели са 
инфраструктура от решаващо значение 
за бъдещето по отношение на 
свързаността за европейските 
предприятия, по-специално МСП, които 
искат да използват изчислителни облаци 
с цел подобряване на икономическата 
ефективност.

(20) Модерните интернет мрежи на 
основата на оптични кабели са 
инфраструктура от решаващо значение 
за бъдещето по отношение на 
свързаността за европейските 
предприятия, по-специално МСП, които 
искат да използват изчислителни облаци 
с цел подобряване на икономическата 
ефективност. За съжаление 
внедряването на оптични и 
свръхвисокоскоростни 
широколентови връзки в Европа 
остава на незадоволително равнище, 
докато други икономики по света, 
като Китай, Япония и Южна Корея, 
поемат водещата роля, като 
предлагат значително по-висок 
капацитет и скорости от и 
надвишаващи 1 Gbps. Инвестициите в 
оптични връзки за бита и за 
пасивната инфраструктура в 
мрежите за пренос е много важен 
елемент, ако Европа възнамерява да 
бъде дом на иновациите, знанието и 
услугите.

Or. en

Изменение 167
Pilar del Castillo Vera
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Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Модерните интернет мрежи на 
основата на оптични кабели са 
инфраструктура от решаващо значение 
за бъдещето по отношение на 
свързаността за европейските 
предприятия, по-специално МСП, които 
искат да използват изчислителни облаци 
с цел подобряване на икономическата 
ефективност.

(20) Модерните интернет мрежи на 
основата на оптични кабели са 
инфраструктура от решаващо значение 
за бъдещето по отношение на 
свързаността за европейските 
предприятия, по-специално МСП, които 
искат да използват изчислителни облаци 
с цел подобряване на икономическата 
ефективност. За да се избегне 
дублиране на инфраструктура, да се 
предотврати пренасочване на частни 
инвестиции и да се увеличи 
изграждането на капацитет за 
създаване на нови инвестиционни 
възможности, а също и за да се 
насърчи изпълнението на мерки по 
съкращаване на разходите, следва да 
се предприемат действия по 
подобряване на координацията между
европейското подпомагане за 
широколентовите мрежи чрез 
Механизма за свързване на Европа и 
подпомагането за широколентови 
мрежи от всички останали налични 
източници, включително чрез 
национални планове за насърчаване на 
широколентовия достъп.

Or. en

Изменение 168
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Модерните интернет мрежи на 
основата на оптични кабели са 

(20) Модерните бързи интернет мрежи 
са инфраструктура от решаващо 
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инфраструктура от решаващо значение 
за бъдещето по отношение на 
свързаността за европейските 
предприятия, по-специално МСП, които 
искат да използват изчислителни облаци 
с цел подобряване на икономическата 
ефективност.

значение за бъдещето по отношение на 
свързаността за европейските 
предприятия, по-специално МСП, които 
искат да използват изчислителни облаци 
с цел подобряване на икономическата 
ефективност. В телекомуникационния 
сектор специален акцент ще бъде 
поставен върху действията в помощ 
на целите за внедряване на облаци и 
свръхвисокоскоростни безжични 
мрежи.

Or. en

Изменение 169
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) В стратегията „Европа 2020“ се 
призовава за изпълнението на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, която създава 
стабилна правна рамка за стимулиране 
на инвестициите в отворена и 
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
свързани услуги. Европейският съвет 
през юни 2010 г. прие Програмата в 
областта на цифровите технологии за 
Европа и призова всички институции да 
се ангажират с цялостното й
изпълнение.

(21) В стратегията „Европа 2020“ се 
призовава за изпълнението на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, която създава 
стабилна правна рамка за стимулиране 
на инвестициите в отворена и 
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
свързани услуги. Европейският съвет 
през юни 2010 г. прие Програмата в 
областта на цифровите технологии за 
Европа и призова всички институции да 
се ангажират с цялостното й
изпълнение. Целта на Програмата в 
областта на цифровите технологии 
за Европа е да свърже до 2020 г. 100 % 
от гражданите с високоскоростна 
мрежа с 30 Mbps и 50 % от тях с 
високоскоростна мрежа със 100 Mbps.

Or. it
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Изменение 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) В стратегията „Европа 2020“ се 
призовава за изпълнението на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, която създава 
стабилна правна рамка за стимулиране 
на инвестициите в отворена и 
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
свързани услуги. През юни 2010 г. 
Европейският съвет прие 
Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа и 
призова всички институции да се 
ангажират с цялостното ѝ 
изпълнение.

(21) В стратегията „Европа 2020“ се 
призовава за изпълнението на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, която създава 
стабилна правна рамка за стимулиране 
на инвестициите в отворена и 
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
свързани услуги. Целите за 2020 г. 
обаче следва да се преразгледат, като 
намерението е Европа да има най-
бързата широколентова скорост в 
света, и като се търсят гаранции, че 
до 2020 г. всички европейци ще имат 
достъп до скорост до 100 Mbps, а 50 % 
от домакинствата в ЕС — до или над 
1 Gbps.

Or. en

Изменение 171
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) В стратегията „Европа 2020“ се 
призовава за изпълнението на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, която създава 
стабилна правна рамка за стимулиране 
на инвестициите в отворена и 
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
свързани услуги. Европейският съвет 
през юни 2010 г. прие Програмата в 

(21) В стратегията „Европа 2020“ се 
призовава за изпълнението на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, която създава 
стабилна правна рамка за стимулиране 
на инвестициите в отворена и 
конкурентноспособна инфраструктура 
на високоскоростен интернет и в 
свързани услуги, които ще заложат 
основата на цифровия единен пазар. 
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областта на цифровите технологии за 
Европа и призова всички институции да 
се ангажират с цялостното ѝ 
изпълнение.

Европейският съвет през юни 2010 г. 
прие Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа и 
призова всички институции да се 
ангажират с цялостното ѝ изпълнение.

Or. en

Изменение 172
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) За да се гарантира 
конкурентоспособност на 
Европейския съюз и да се 
благоприятства растежа на водеща в 
световен мащаб европейска 
икономика на услугите, настоящите 
цели по Програмата в областта на 
цифровите технологии следва да 
бъдат постигнати до 2015 г. вместо 
до 2020 г.

Or. en

Изменение 173
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) На 31 май 2010 г. Съветът заключи, 
че Европа следва да вложи 
необходимите ресурси в развитието на 
единен цифров пазар, който се основава 
на високоскоростен и 
свръхвисокоскоростен интернет и 
оперативно съвместими приложения, и 

(22) На 31 май 2010 г. Съветът заключи, 
че Европа следва да вложи 
необходимите ресурси в развитието на 
единен цифров пазар, който се основава 
на високоскоростен и 
свръхвисокоскоростен интернет и 
оперативно съвместими приложения, и 
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призна, че ефективните и 
конкурентоспособни инвестиции в 
широколентови мрежи от следващо 
поколение биха били важни за 
иновациите, избора за потребителите и 
за конкурентоспособността на Съюза и 
биха осигурили по-добро качество на 
живот чрез подобрено здравеопазване, 
по-безопасен транспорт, нови медийни 
възможности и улеснен достъп до стоки 
и услуги, особено до трансграничните.

призна, че ефективните и 
конкурентоспособни инвестиции в 
широколентови мрежи от следващо 
поколение биха били необходими за 
иновациите, избора за потребителите и 
за конкурентоспособността на Съюза и 
биха осигурили по-добро качество на 
живот чрез подобрено здравеопазване, 
по-безопасен транспорт, нови медийни 
възможности и улеснен достъп до стоки, 
услуги и знания, особено до 
трансграничните.

Or. en

Изменение 174
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) В своя резолюция от 5 май 
2010 г. Европейският парламент 
призова както за инвестиции в 
технологии с отворен код, така и за 
специално внимание върху 
изграждането на Gbps мрежи за 
европейските научноизследователски 
институции и университети и върху 
достъпа на приемливи цени до 
свръхскоростни връзки от малките и 
средни предприятия;

Or. en

Изменение 175
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Публичните инвестиции в 
скоростни и свръхскоростни 
широколентови мрежи не трябва да 
нарушават неправомерно 
конкуренцията, нито да създават
демотивация за инвестиране. Те 
следва да се използват за 
привличането на частни инвестиции 
и само в случаите, когато има липса 
на търговски интерес за инвестиране.

Or. en

Изменение 176
James Elles, Roberts Zīle

Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Повечето научни изследвания 
ясно илюстрират значителното 
повишаване на ползите, произтичащи 
от инвестиции в ИКТ 
инфраструктура за създаването на 
работни места и растеж в 
краткосрочен и дългосрочен план, при 
това не само от изграждането на 
самата инфраструктура, но и от 
незабавния, мащабен и траен 
мултиплициращ ефект на 
подобрената цифровизация във всички 
сфери на икономиката, особено за 
малките предприятия; настоятелно 
призовава да се положат всички 
усилия не само за уточняване на 
сумите, отпуснати от бюджета на 
Съюза, но и за гарантирането на 
това, че съществуващите средства 
ще бъдат насочени към ръст на ИКТ;

Or. en
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Изменение 177
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Необходимо е да се развият силни и 
съгласувани покриващи целия ЕС 
мрежи за цифрово осъществяване на 
действия за общественото благо, 
включващи както публични участници, 
така и участници от гражданското 
общество на национално и регионално 
равнище, като за тази цел е от 
съществено значение да се осигури 
структурирано финансиране от ЕС на 
разходите за проектирането на 
системата и софтуера, както и 
поддържането на устойчив център за 
такива мрежи, като само разходите в 
рамките отделните страни се поемат от 
бюджетите на националните оператори.

(24) Необходимо е да се развият силни и 
съгласувани покриващи целия ЕС 
мрежи за цифрово осъществяване на 
действия за общественото благо, 
включващи както публични участници, 
така и участници от гражданското 
общество на национално и регионално 
равнище, като за тази цел е от 
съществено значение да се осигури 
структурирано финансиране от ЕС на 
разходите за проектирането на 
системата и софтуера, както и 
поддържането на устойчив център за 
такива мрежи, като само разходите в 
рамките на отделните страни се поемат 
от бюджетите на националните 
оператори. Особен приоритет следва 
да се отдаде на гарантирането на 
това, че всички публично 
финансирани системи и проекти за 
софтуер се разпространяват под 
формата на отворени, достъпни 
стандарти, които лесно се 
придобиват и използват от всички 
участници в обществото, 
включително от тези с нестопанска 
цел, и че кодът, създаден в резултат 
на публичните инвестиции, винаги се 
предоставя на разположение на 
обществото като отворен код;

Or. en

Изменение 178
Pilar del Castillo Vera
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Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Необходимо е да се развият силни и 
съгласувани покриващи целия ЕС 
мрежи за цифрово осъществяване на 
действия за общественото благо, 
включващи както публични участници, 
така и участници от гражданското 
общество на национално и регионално 
равнище, като за тази цел е от 
съществено значение да се осигури 
структурирано финансиране от ЕС на 
разходите за проектирането на 
системата и софтуера, както и 
поддържането на устойчив център за 
такива мрежи, като само разходите в 
рамките отделните страни се поемат от 
бюджетите на националните оператори.

(24) Необходимо е да се развият силни и 
съгласувани покриващи целия ЕС 
мрежи за цифрово осъществяване на 
действия за общественото благо, 
включващи както публични участници, 
така и участници от гражданското 
общество на национално и регионално 
равнище, като за тази цел е от 
съществено значение да се осигури 
структурирано финансиране от ЕС на 
разходите за проектирането на 
системата и софтуера, както и 
поддържането на устойчив център за 
такива мрежи, като само разходите в 
рамките на отделните страни се поемат 
от бюджетите на националните 
оператори. С цел завършването на 
цифровия единен пазар, се гарантира 
тясно сътрудничество и координация 
на дейностите по програмата 
Механизъм за свързване на Европа с 
националните и регионалните схеми 
за широколентов достъп.

Or. en

Изменение 179
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Необходимо е да се развият силни и 
съгласувани покриващи целия ЕС 
мрежи за цифрово осъществяване на 
действия за общественото благо, 
включващи както публични участници, 
така и участници от гражданското 
общество на национално и регионално 

(24) Необходимо е да се развият силни и 
съгласувани покриващи целия ЕС 
мрежи за цифрово осъществяване на 
действия за общественото благо, 
включващи както публични участници, 
така и участници от гражданското 
общество на национално и регионално 
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равнище, като за тази цел е от 
съществено значение да се осигури 
структурирано финансиране от ЕС на 
разходите за проектирането на 
системата и софтуера, както и 
поддържането на устойчив център за 
такива мрежи, като само разходите в 
рамките отделните страни се поемат от 
бюджетите на националните оператори.

равнище, като за тази цел е от 
съществено значение да се осигури 
структурирано финансиране от ЕС на 
разходите за проектирането на 
системата и софтуера, както и 
киберсигурността и поддържането на 
устойчив център за такива мрежи, като 
само разходите в рамките на отделните 
страни се поемат от бюджетите на 
националните оператори.

Or. en

Изменение 180
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 26а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) При прилагането на финансови 
инструменти за целите на 
създаването на трансевропейски 
основни услуги, особен приоритет 
следва да имат гаранциите за това, 
че услугите са базирани на отворени, 
достъпни стандарти, които могат 
лесно да бъдат разглеждани, 
получавани и използвани от всички 
участници в обществото, че 
процедурата по разработване на 
стандарт е отворена, прозрачна и 
приобщаваща за всички 
заинтересовани страни, включително 
за лица с нестопанска цел, както и че 
винаги се предоставя отворен достъп 
до първичния код, резултат от 
публичните инвестиции в 
приложения за предоставяне на 
основни услуги;

Or. en
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Обосновка

Това е лесна и необходима стъпка за гарантирането на оперативна съвместимост, 
която предоставя максимална гъвкавост при приспособяването към местните и 
регионални условия чрез участието на МСП или участници с нестопанска цел.

Изменение 181
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Осигуряването на трансгранична 
оперативна съвместимост при 
реализирането на широкомащабни 
инфраструктурни проекти на равнище 
основни услуги може да изисква 
едновременно снабдяване със и 
инсталиране на оборудване от 
Комисията, държавите членки и/или 
техните бенефициери. В тези случаи 
може да бъде необходимо 
разпределянето на финансова помощ от 
Съюза за доставки, извършвани от 
доставчици на инфраструктура в 
държавите членки, или от тяхно име, 
или в сътрудничество с Комисията. 
Освен това разпоредбите дават 
възможност за предоставяне на услуги 
от няколко доставчици, което може да 
бъде необходимо, inter alia, за 
осигуряване на многоезикови 
разпоредби, за гарантиране на сигурност 
на доставките и/или за осигуряване на 
резервен капацитет на мрежата, 
необходим за предотвратяване на 
периоди на нефункциониране на 
инфраструктурната мрежа, които са 
възможни при едно-единствено уязвимо 
звено.

(27) Осигуряването на трансгранична 
оперативна съвместимост при 
реализирането на широкомащабни 
инфраструктурни проекти на равнище 
основни услуги може да изисква 
едновременно снабдяване със и 
инсталиране на оборудване от 
Комисията, държавите членки и/или 
техните бенефициери. За да се улесни 
изпълнението на изискването за 
оперативна съвместимост, следва да 
се отдаде предпочитание на 
решенията, реализиращи отворени, 
прозрачни стандарти, които се 
предоставят безвъзмездно. В тези 
случаи може да бъде необходимо 
разпределянето на финансова помощ от 
Съюза за доставки, извършвани от 
доставчици на инфраструктура в 
държавите членки, или от тяхно име, 
или в сътрудничество с Комисията. 
Освен това разпоредбите дават 
възможност за предоставяне на услуги 
от няколко доставчици, което може да 
бъде необходимо, inter alia, за 
осигуряване на многоезикови 
разпоредби, за гарантиране на сигурност 
на доставките и/или за осигуряване на 
резервен капацитет на мрежата, 
необходим за предотвратяване на 
периоди на нефункциониране на 
инфраструктурната мрежа, които са 
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възможни при едно-единствено уязвимо 
звено.

Or. en

Изменение 182
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Осигуряването на трансгранична 
оперативна съвместимост при 
реализирането на широкомащабни 
инфраструктурни проекти на равнище 
основни услуги може да изисква 
едновременно снабдяване със и 
инсталиране на оборудване от 
Комисията, държавите членки и/или 
техните бенефициери. В тези случаи 
може да бъде необходимо 
разпределянето на финансова помощ от 
Съюза за доставки, извършвани от 
доставчици на инфраструктура в 
държавите членки, или от тяхно име, 
или в сътрудничество с Комисията. 
Освен това разпоредбите дават 
възможност за предоставяне на услуги 
от няколко доставчици, което може да 
бъде необходимо, inter alia, за 
осигуряване на многоезикови 
разпоредби, за гарантиране на сигурност 
на доставките и/или за осигуряване на 
резервен капацитет на мрежата, 
необходим за предотвратяване на 
периоди на нефункциониране на 
инфраструктурната мрежа, които са 
възможни при едно-единствено уязвимо 
звено.

(27) Осигуряването на трансгранична 
оперативна съвместимост при 
реализирането на широкомащабни 
инфраструктурни проекти на равнище 
основни услуги може да изисква 
едновременно снабдяване със и 
инсталиране на оборудване от 
Комисията, държавите членки, 
областите, общините и/или техните 
бенефициери. В тези случаи може да 
бъде необходимо разпределянето на 
финансова помощ от Съюза за доставки, 
извършвани от доставчици на 
инфраструктура в държавите членки 
или в регионите с правомощия, или от 
тяхно име, или в сътрудничество с 
Комисията. Освен това разпоредбите 
дават възможност за предоставяне на 
услуги от няколко доставчици, което 
може да бъде необходимо, inter alia, за 
осигуряване на многоезикови 
разпоредби, за гарантиране на сигурност 
на доставките и/или за осигуряване на 
резервен капацитет на мрежата, 
необходим за предотвратяване на 
периоди на нефункциониране на 
инфраструктурната мрежа, които са 
възможни при едно-единствено уязвимо 
звено.

Or. es
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Изменение 183
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Общите услуги в областите от 
обществен интерес (каквито са 
основните услуги) често са засегнати от 
висока степен на пазарна 
неефективност. В действителност 
областите, които следва да бъдат 
финансирани, са свързани с 
предоставянето на обществени услуги 
(широкомащабно реализиране и 
оперативна съвместимост на eHealth –
електронна система за здравеопазване, 
eIdentity – електрона система за 
идентификация, eProcurement – система 
за електронно възлагане на обществени 
поръчки), които следователно не са 
търговски по определение в начален 
етап. Освен това, ако се финансират 
само основните услуги, 
предизвикателство ще представлява 
създаването на правилни стимули на 
равнището на държави членки и на 
регионално равнище за действително 
внедряване на услуги от обществен 
интерес: това се дължи по-специално на 
липсата на стимул на национално 
равнище за свързване на националните 
системи с основните системи (от това 
следва, че се създават условия за 
оперативна съвместимост и 
трансгранични услуги), както и на 
факта, че частните инвеститори не биха 
осигурили сами извършването на 
услугите в оперативно съвместими 
рамки.

(28) Общите услуги в областите от 
обществен интерес (каквито са 
основните услуги) често са засегнати от 
висока степен на пазарна 
неефективност. В действителност 
областите, които следва да бъдат 
финансирани, са свързани с 
предоставянето на обществени услуги 
(широкомащабно реализиране и 
оперативна съвместимост на eHealth –
електронна система за здравеопазване, 
eIdentity – електронна система за 
идентификация, eProcurement – система 
за електронно възлагане на обществени 
поръчки), които следователно не са 
търговски по определение в начален 
етап. Освен това, ако се финансират 
само основните услуги, 
предизвикателство ще представлява 
създаването на правилни стимули на 
равнището на държави членки и на 
регионално равнище за действително 
внедряване на услуги от обществен 
интерес: това се дължи по-специално на 
липсата на стимул на национално 
равнище за свързване на националните 
системи с основните системи (от това 
следва, че се създават условия за 
оперативна съвместимост и 
трансгранични услуги), както и на 
факта, че частните инвеститори не биха 
осигурили сами извършването на 
услугите в оперативно съвместими 
рамки. Преди да се пристъпи към 
мащабни нови инвестиции обаче, на 
щателен анализ следва да се 
подложат вече реализираните 
решения с отворен код в редица 
европейски избирателни райони и 
възможността за тяхното 
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разпространение в други райони.

Or. en

Обосновка

В редица сфери на публичния сектор в Европа вече са реализирани редица успешни 
проекти с отворен код. Отличен пример в това отношение са райони в Испания и 
Мюнхен, Германия. Примери за това обаче съществуват и в други държави членки, 
като например общините Eksjo и Rattvik в Швеция. Броят на частичните реализации 
на решения с отворен код е далеч по-голям.

Изменение 184
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Общите услуги в областите от 
обществен интерес (каквито са 
основните услуги) често са засегнати от 
висока степен на пазарна 
неефективност. В действителност 
областите, които следва да бъдат 
финансирани, са свързани с 
предоставянето на обществени услуги 
(широкомащабно реализиране и 
оперативна съвместимост на eHealth –
електронна система за здравеопазване, 
eIdentity – електрона система за 
идентификация, eProcurement – система 
за електронно възлагане на обществени 
поръчки), които следователно не са 
търговски по определение в начален 
етап. Освен това, ако се финансират 
само основните услуги, 
предизвикателство ще представлява 
създаването на правилни стимули на 
равнището на държави членки и на 
регионално равнище за действително 
внедряване на услуги от обществен 
интерес: това се дължи по-специално на 
липсата на стимул на национално 
равнище за свързване на националните 

(28) Общите услуги в областите от 
обществен интерес (каквито са 
основните услуги) често са засегнати от 
висока степен на пазарна 
неефективност. В действителност 
областите, които следва да бъдат 
финансирани, са свързани с 
предоставянето на обществени услуги 
(широкомащабно реализиране и 
оперативна съвместимост на eHealth –
електронна система за здравеопазване, 
eIdentity – електронна система за 
идентификация, eProcurement – система 
за електронно възлагане на обществени 
поръчки, eLearning – система за 
електронно обучение), които 
следователно не са търговски по 
определение в начален етап. Освен това, 
ако се финансират само основните 
услуги, предизвикателство ще 
представлява създаването на правилни 
стимули на равнището на държави 
членки и на регионално равнище за 
действително внедряване на услуги от 
обществен интерес: това се дължи по-
специално на липсата на стимул на 
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системи с основните системи (от това 
следва, че се създават условия за 
оперативна съвместимост и 
трансгранични услуги), както и на 
факта, че частните инвеститори не биха 
осигурили сами извършването на 
услугите в оперативно съвместими 
рамки.

национално равнище за свързване на 
националните системи с основните 
системи (от това следва, че се създават 
условия за оперативна съвместимост и 
трансгранични услуги), както и на 
факта, че частните инвеститори не биха 
осигурили сами извършването на 
услугите в оперативно съвместими 
рамки.

Or. it

Изменение 185
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Общите услуги в областите от 
обществен интерес (каквито са 
основните услуги) често са засегнати от 
висока степен на пазарна 
неефективност. В действителност 
областите, които следва да бъдат 
финансирани, са свързани с 
предоставянето на обществени услуги 
(широкомащабно реализиране и 
оперативна съвместимост на eHealth –
електронна система за здравеопазване, 
eIdentity – електрона система за 
идентификация, eProcurement – система 
за електронно възлагане на обществени 
поръчки), които следователно не са 
търговски по определение в начален 
етап. Освен това, ако се финансират 
само основните услуги, 
предизвикателство ще представлява 
създаването на правилни стимули на 
равнището на държави членки и на 
регионално равнище за действително 
внедряване на услуги от обществен 
интерес: това се дължи по-специално на 
липсата на стимул на национално 
равнище за свързване на националните 

(28) Общите услуги в областите от 
обществен интерес (каквито са 
основните услуги) често са засегнати от 
висока степен на пазарна 
неефективност. В действителност 
областите, които следва да бъдат 
финансирани, са свързани с 
предоставянето на обществени услуги 
(широкомащабно реализиране и 
оперативна съвместимост на eHealth –
електронна система за здравеопазване, 
eIdentity – електронна система за 
идентификация, eProcurement – система 
за електронно възлагане на обществени 
поръчки, както и цифровизация на 
европейските колекции от културни 
ценности), които следователно не са 
търговски по определение в начален 
етап. Освен това, ако се финансират 
само основните услуги, 
предизвикателство ще представлява 
създаването на правилни стимули на 
равнището на държави членки и на 
регионално равнище за действително 
внедряване на услуги от обществен 
интерес: това се дължи по-специално на 
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системи с основните системи (от това 
следва, че се създават условия за 
оперативна съвместимост и 
трансгранични услуги), както и на 
факта, че частните инвеститори не биха 
осигурили сами извършването на 
услугите в оперативно съвместими 
рамки.

липсата на стимул на национално 
равнище за свързване на националните 
системи с основните системи (от това 
следва, че се създават условия за 
оперативна съвместимост и 
трансгранични услуги), както и на 
факта, че частните инвеститори не биха 
осигурили сами извършването на 
услугите в оперативно съвместими 
рамки.

Or. ro

Изменение 186
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Общите услуги в областите от 
обществен интерес (каквито са 
основните услуги) често са засегнати от 
висока степен на пазарна 
неефективност. В действителност 
областите, които следва да бъдат 
финансирани, са свързани с 
предоставянето на обществени услуги 
(широкомащабно реализиране и 
оперативна съвместимост на eHealth –
електронна система за здравеопазване, 
eIdentity – електрона система за 
идентификация, eProcurement – система 
за електронно възлагане на обществени 
поръчки), които следователно не са 
търговски по определение в начален 
етап. Освен това, ако се финансират 
само основните услуги, 
предизвикателство ще представлява 
създаването на правилни стимули на 
равнището на държави членки и на 
регионално равнище за действително 
внедряване на услуги от обществен 
интерес: това се дължи по-специално на 
липсата на стимул на национално 

(28) Общите услуги в областите от 
обществен интерес (каквито са 
основните услуги) често са засегнати от 
висока степен на пазарна 
неефективност. В действителност 
областите, които следва да бъдат 
финансирани, са свързани с 
предоставянето на обществени услуги 
(широкомащабно реализиране и 
оперативна съвместимост на eHealth –
електронна система за здравеопазване, 
eIdentity – електронна система за 
идентификация, eProcurement – система 
за електронно възлагане на обществени 
поръчки), които следователно не са 
търговски по определение в начален 
етап. Освен това, ако се финансират 
само основните услуги, 
предизвикателство ще представлява 
създаването на правилни стимули на 
равнището на държави членки и на 
регионално равнище за действително 
внедряване на услуги от обществен 
интерес: това се дължи по-специално на 
липсата на стимул на национално 
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равнище за свързване на националните 
системи с основните системи (от това 
следва, че се създават условия за 
оперативна съвместимост и 
трансгранични услуги), както и на 
факта, че частните инвеститори не биха 
осигурили сами извършването на 
услугите в оперативно съвместими 
рамки.

равнище за свързване на националните 
системи с основните системи (от това 
следва, че се създават условия за 
оперативна съвместимост и 
трансгранични услуги), както и на 
факта, че частните инвеститори не биха 
осигурили сами извършването на 
услугите в оперативно съвместими 
рамки. Проектите от общ интерес, 
свързани с трансграничната доставка 
на услуги на електронното 
правителство, следва да вземат 
предвид 25-те препоръки на 
Европейската рамка за оперативна 
съвместимост (ЕРОС) за 
европейските публични услуги, които 
отговарят на конкретни изисквания 
за оперативна съвместимост.

Or. en

Изменение 187
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Общите услуги в областите от 
обществен интерес (каквито са 
основните услуги) често са засегнати от 
висока степен на пазарна 
неефективност. В действителност 
областите, които следва да бъдат 
финансирани, са свързани с 
предоставянето на обществени услуги 
(широкомащабно реализиране и 
оперативна съвместимост на eHealth –
електронна система за здравеопазване, 
eIdentity – електрона система за 
идентификация, eProcurement – система 
за електронно възлагане на обществени 
поръчки), които следователно не са 
търговски по определение в начален 
етап. Освен това, ако се финансират 

(28) Общите услуги в областите от 
обществен интерес (каквито са 
основните услуги) често са засегнати от 
висока степен на пазарна 
неефективност. В действителност 
областите, които следва да бъдат 
финансирани, са свързани с 
предоставянето на обществени услуги 
(широкомащабно реализиране и 
оперативна съвместимост на eHealth –
електронна система за здравеопазване, 
eIdentity – електронна система за 
идентификация, eGovernment –
система за услуги на електронното 
правителство, eLearning – система за 
електронно обучение, eProcurement –
система за електронно възлагане на 
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само основните услуги, 
предизвикателство ще представлява 
създаването на правилни стимули на 
равнището на държави членки и на 
регионално равнище за действително 
внедряване на услуги от обществен 
интерес: това се дължи по-специално на 
липсата на стимул на национално 
равнище за свързване на националните 
системи с основните системи (от това 
следва, че се създават условия за 
оперативна съвместимост и 
трансгранични услуги), както и на 
факта, че частните инвеститори не биха 
осигурили сами извършването на 
услугите в оперативно съвместими 
рамки.

обществени поръчки), които 
следователно не са търговски по 
определение в начален етап. Освен това, 
ако се финансират само основните 
услуги, предизвикателство ще 
представлява създаването на правилни 
стимули на равнището на държави 
членки и на регионално равнище за 
действително внедряване на услуги от 
обществен интерес: това се дължи по-
специално на липсата на стимул на 
национално равнище за свързване на 
националните системи с основните 
системи (от това следва, че се създават 
условия за оперативна съвместимост и 
трансгранични услуги), както и на 
факта, че частните инвеститори не биха 
осигурили сами извършването на 
услугите в оперативно съвместими 
рамки.

Or. en

Изменение 188
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 29а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Разгръщането на трансгранични 
услуги чрез установяването на 
електронни процедури за 
придвижване от една европейска 
държава в друга ще позволи всички 
необходими административни 
процедури, които улесняват 
мобилността на европейците, като 
същевременно съкращават 
свързаните с тях разходи, да се 
извършват по електронен път. Ето 
защо тези услуги имат потенциала да 
променят в положителна насока 
дейността, обучението и 
пребиваването на европейците във 
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всяка една държава чрез звено за 
комплексно обслужване при 
регистрация на смяна на адреса в 
публичните органи на приемащата 
държава (местен орган, училище, 
лекар, полиция и т.н.) с електронната 
самоличност в държавата на 
произход.

Or. en

Изменение 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „Хоризонт 2020“ — бъдещата 
рамкова програма за научни изследвани
и иновации, ще бъде съсредоточена, 
наред с друго, върху справянето със 
социалните предизвикателства (напр. 
интелигентен, екологосъобразен и 
интегриран транспорт и сигурна, чиста 
и ефективна енергия, както и 
здравеопазване и правителство, 
оборудвани с информационни и 
комуникационни технологии, и 
устойчиво развитие), за да се отговори 
пряко на предизвикателствата, посочени 
в стратегия „Европа 2020“, чрез 
оказване на подкрепа на дейности, 
които обхващат целия спектър при 
прехода от научни изследвания към 
пазарна реализация. „Хоризонт 2020“ 
ще подкрепя всички етапи в 
иновационната верига, по-специално 
дейности, по-близки до пазара, 
включително иновационни финансови 
инструменти. С цел постигане на по-
голямо въздействие на финансирането 
от Съюза и с цел осигуряване на 
съгласуваност Механизмът за свързване 
на Европа ще развие тесни синергии с 

(30) „Хоризонт 2020“ — бъдещата 
рамкова програма за научни изследвания
и иновации, ще бъде съсредоточена, 
наред с друго, върху справянето със 
социалните предизвикателства (напр. 
интелигентен, екологосъобразен, 
достъпен и интегриран транспорт и 
сигурна, чиста и ефективна енергия, 
както и здравеопазване и правителство, 
оборудвани с информационни и 
комуникационни технологии, и 
устойчиво развитие), за да се отговори 
пряко на предизвикателствата, посочени 
в стратегия „Европа 2020“, чрез 
оказване на подкрепа на дейности, 
които обхващат целия спектър при
прехода от научни изследвания към 
пазарна реализация. „Хоризонт 2020“ 
ще подкрепя всички етапи в 
иновационната верига, по-специално 
дейности, по-близки до пазара, 
включително иновационни финансови 
инструменти. С цел постигане на по-
голямо въздействие на финансирането 
от Съюза и с цел осигуряване на 
съгласуваност Механизмът за свързване 
на Европа ще развие тесни синергии с 
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„Хоризонт 2020“. „Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

При наличието на 80 млн. души с увреждания в Европа, застаряващо население и 
екологични проблеми, достъпността на транспорта се превърна в ключово 
обществено предизвикателство.

Изменение 190
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „Хоризонт 2020“ — бъдещата 
рамкова програма за научни изследвани
и иновации, ще бъде съсредоточена, 
наред с друго, върху справянето със 
социалните предизвикателства (напр. 
интелигентен, екологосъобразен и 
интегриран транспорт и сигурна, чиста 
и ефективна енергия, както и 
здравеопазване и правителство, 
оборудвани с информационни и 
комуникационни технологии, и 
устойчиво развитие), за да се отговори 
пряко на предизвикателствата, посочени 
в стратегия „Европа 2020“, чрез 
оказване на подкрепа на дейности, 
които обхващат целия спектър при 
прехода от научни изследвания към 
пазарна реализация. „Хоризонт 2020“ 
ще подкрепя всички етапи в 
иновационната верига, по-специално 
дейности, по-близки до пазара, 
включително иновационни финансови 
инструменти. С цел постигане на по-
голямо въздействие на финансирането 
от Съюза и с цел осигуряване на 
съгласуваност Механизмът за свързване 
на Европа ще развие тесни синергии с 
„Хоризонт 2020“.

(30) „Хоризонт 2020“ — бъдещата 
рамкова програма за научни изследвания
и иновации, ще бъде съсредоточена, 
наред с друго, върху справянето със 
социалните предизвикателства (напр. 
интелигентен, екологосъобразен и 
интегриран транспорт и сигурна, чиста 
и ефективна енергия, както и 
здравеопазване и правителство, 
оборудвани с информационни и 
комуникационни технологии, и 
устойчиво развитие), за да се отговори 
пряко на предизвикателствата, посочени 
в стратегия „Европа 2020“, чрез 
оказване на подкрепа на дейности, 
които обхващат целия спектър при 
прехода от научни изследвания към 
пазарна реализация. „Хоризонт 2020“ 
ще подкрепя всички етапи в 
иновационната верига, по-специално 
дейности, по-близки до пазара, 
включително иновационни финансови 
инструменти. Освен това 
Европейският институт за иновации 
и технологии (ЕИИТ) преследва 
същите цели за справяне с тези 
обществени предизвикателства, като 
се съсредоточава върху използването 
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на резултатите от научни 
изследвания и разработката на 
иновативни продукти и услуги. С цел 
постигане на по-голямо въздействие на 
финансирането от Съюза и с цел 
осигуряване на съгласуваност 
Механизмът за свързване на Европа ще 
развие тесни синергии с „Хоризонт 
2020“ и ЕИИТ.

Or. en

Изменение 191
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Фискалните мерки в много 
държави-членки на ЕС ще накарат или 
вече са накарали публичните органи да 
оценят повторно своите програми за 
инвестиции в инфраструктура. В този 
контекст на ПЧП се гледа като на 
ефективно средство за 
осъществяване на инфраструктурни 
проекти, които осигуряват постигането 
на целите на политиката като например 
борбата с изменението на климата; 
насърчаването на използването на 
алтернативни енергийни източници, 
както и на енергийната ефективност и 
ефективното използване на ресурсите, 
подкрепата на устойчивия транспорт и 
внедряването на широколентови мрежи. 
В Съобщение за ПЧП от 19 ноември 
2009 г. Комисията пое ангажимента 
за подобряване на достъпа до 
финансиране за ПЧП чрез 
разширяване на обхвата на 
съществуващите финансови 
инструменти.

(33) Фискалните мерки в много 
държави — членки на ЕС ще накарат 
или вече са накарали публичните органи 
да оценят повторно своите програми за 
инвестиции в инфраструктура, които 
осигуряват постигането на целите на 
политиката като например борбата с 
изменението на климата; насърчаването 
на използването на алтернативни 
енергийни източници, както и на 
енергийната ефективност и ефективното 
използване на ресурсите, подкрепата на 
устойчивия транспорт и внедряването 
на широколентови мрежи.

Or. en
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Обосновка

Трябва да има позоваване за стимулиращия ефект, който гарантират 
целесъобразните финансови мерки на държавите членки, тъй като за 
положителното въздействие на ПЧП все още няма убедителни доказателства.

Изменение 192
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Фискалните мерки в много 
държави-членки на ЕС ще накарат или 
вече са накарали публичните органи да 
оценят повторно своите програми за 
инвестиции в инфраструктура. В този 
контекст на ПЧП се гледа като на 
ефективно средство за осъществяване на 
инфраструктурни проекти, които 
осигуряват постигането на целите на 
политиката като например борбата с 
изменението на климата; насърчаването 
на използването на алтернативни 
енергийни източници, както и на 
енергийната ефективност и ефективното 
използване на ресурсите, подкрепата на 
устойчивия транспорт и внедряването 
на широколентови мрежи. В Съобщение 
за ПЧП от 19 ноември 2009 г. 
Комисията пое ангажимента за 
подобряване на достъпа до финансиране 
за ПЧП чрез разширяване на обхвата на 
съществуващите финансови 
инструменти.

(33) Фискалните мерки в много 
държави — членки на ЕС или региони с 
правомощия ще накарат или вече са 
накарали публичните органи да оценят 
повторно своите програми за 
инвестиции в инфраструктура. В този 
контекст на ПЧП се гледа като на 
ефективно средство за осъществяване на 
инфраструктурни проекти, които 
осигуряват постигането на целите на 
политиката като например борбата с 
изменението на климата; насърчаването 
на използването на алтернативни 
енергийни източници, както и на 
енергийната ефективност и ефективното 
използване на ресурсите, подкрепата на 
устойчивия транспорт и внедряването 
на широколентови мрежи. В Съобщение 
за ПЧП от 19 ноември 2009 г. 
Комисията пое ангажимента за 
подобряване на достъпа до финансиране 
за ПЧП чрез разширяване на обхвата на 
съществуващите финансови 
инструменти.

Or. es

Изменение 193
Sabine Wils
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Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Въпреки че основната част от 
инвестициите съгласно стратегията 
„Европа 2020“ може да бъде осигурена 
от пазарите и регулаторните мерки, 
трудната задача за финансиране изисква 
публична намеса, както и помощ от ЕС 
чрез безвъзмездни средства и 
иновационни финансови инструменти. 
Финансовите инструменти следва да 
се използват за задоволяване на 
специфични пазарни нужди в 
съответствие с целите на Механизма 
за свързване на Европа и не следва да 
изместват частното финансиране. 
Преди да вземе решение за 
използването на финансови 
инструменти Комисията следва да 
извърши предварителни оценки на тези 
инструменти.

(34) Въпреки че основната част от 
инвестициите съгласно стратегията 
„Европа 2020“ може да бъде осигурена 
от конкретни регулаторни мерки, 
трудната задача за финансиране изисква 
публична намеса, както и помощ от ЕС 
чрез безвъзмездни средства и 
иновационни финансови инструменти.
Преди да вземе решение за 
използването на такива финансови 
инструменти, Комисията следва да 
извърши, в сътрудничество със 
засегнатите държави членки и
участващите в процеса европейски 
институции, предварителни оценки на 
тези инструменти.

Or. en

Обосновка

Следва да се извърши щателна предварителна оценка във връзка с използването на 
иновативни финансови инструменти.

Изменение 194
Michael Cramer

Предложение за регламент
Съображение 34а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) С цел да се гарантира 
равнопоставеност между, от една 
страна, транспортните проекти, 
които задължително прилагат 
принципа „потребителят плаща“, и, 
от друга страна — онези, които не 
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таксуват потребителите, Съюзът 
следва също така да предостави 
финансиране чрез безвъзмездни 
средства за транспортни проекти, 
които генерират приходи.

Or. en

Изменение 195
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 34а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) Финансовите мерки в 
държавите членки следва да 
мотивират публичните органи да 
насърчават възобновяемите 
енергийни източници, както и 
ефективността на енергията и 
ресурсите.

Or. en

Изменение 196
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 34а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) За да се оптимизира 
използването на бюджета на Съюза 
под формата на безвъзмездни 
средства, те следва да бъдат запазени 
за проекти, генериращи малко или 
никакви приходи, с изключение на 
транспортните проекти, при които 
се събират такси за 
инфракструктурата.
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Or. en

Обосновка

В съответствие с Регламент 2001/14/ЕО, операторите на европейската 
железопътна инфраструктура плащат такси за достъп и ползване на 
железопътната инфраструктура. В някои случаи генерираните приходи могат да се 
окажат достатъчни, за да поемат разходите за поддръжка, но не и тези за 
модернизация или строителството на нови обекти. Следователно железопътната 
инфраструктура следва да бъде изключена от обхвата. По подобен начин 
ограничаването на безвъзмездните средства до проекти, които генерират малко или 
никакви приходи, би предотвратило европейското участие във финансирането на 
проекти, за чието ползване се предвижда събирането на пътни такси, а това е една 
от основните цели на Бялата книга за транспорта.

Изменение 197
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 34а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) Фискалните мерки в много 
държави — членки на ЕС и региони с 
правомощия ще накарат или вече са 
накарали публичните органи да 
оценят повторно своите програми за 
инвестиции в инфраструктура. В 
този контекст на ПЧП се гледа като 
на ефективно средство за 
осъществяване на инфраструктурни 
проекти, които осигуряват 
постигането на целите на 
политиката, като например борбата 
с изменението на климата,
насърчаването на използването на 
алтернативни енергийни източници, 
както и на енергийната ефективност 
и ефективното използване на 
ресурсите, подкрепата на устойчивия 
транспорт и внедряването на 
широколентови мрежи. В Съобщение 
за ПЧП от 19 ноември 2009 г. 
Комисията пое ангажимента за 
подобряване на достъпа до 
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финансиране за ПЧП чрез 
разширяване на обхвата на 
съществуващите финансови 
инструменти.

Or. es

Изменение 198
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В прегледа на бюджета на ЕС34 е 
подчертано, че в нормалния случай 
проектите с дългосрочен търговски 
потенциал следва да използват средства, 
предоставени от Съюза в партньорство с 
финансовия и банковия сектор, особено 
с Европейската инвестиционна банка 
(„ЕИБ“) и публичните финансови 
институции на държавите членки, но 
също така с други международни 
финансови институции и частния 
финансов сектор.

(35) В прегледа на бюджета на ЕС34 е 
подчертано, че в нормалния случай 
проектите с дългосрочен търговски 
потенциал следва да използват средства, 
предоставени от Съюза в партньорство с 
финансовия и банковия сектор, особено 
с Европейската инвестиционна банка 
(„ЕИБ“) и публичните финансови 
институции на държавите членки, но 
също така с други международни 
финансови институции и частния 
финансов сектор, включително на 
национално и регионално равнище. 
Партньорските споразумения трябва 
да подчертаят значимостта на 
местните знания и връзките между 
проектите и финансовите 
посредници.

Or. en

Изменение 199
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Съображение 35
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В прегледа на бюджета на ЕС34 е 
подчертано, че в нормалния случай 
проектите с дългосрочен търговски 
потенциал следва да използват средства, 
предоставени от Съюза в партньорство с 
финансовия и банковия сектор, особено 
с Европейската инвестиционна банка 
(„ЕИБ“) и публичните финансови 
институции на държавите членки, но 
също така с други международни 
финансови институции и частния 
финансов сектор.

(35) В прегледа на бюджета на ЕС34 е 
подчертано, че в нормалния случай 
проектите с дългосрочен търговски 
потенциал следва да използват средства, 
предоставени от Съюза в партньорство с 
финансовия и банковия сектор, особено 
с Европейската инвестиционна банка 
(„ЕИБ“) и публичните финансови 
институции на държавите членки, но 
също така с други международни 
финансови институции и частния 
финансов сектор, включително на 
национално и регионално равнище. 
Партньорските споразумения трябва 
да подчертаят значимостта на 
местните знания и връзките между 
проектите и финансовите 
посредници.

Or. en

Изменение 200
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) В стратегията „Европа 2020“ 
Комисията обеща да мобилизира 
финансовите инструменти на Съюза 
като част от съгласувана стратегия за 
финансиране, която обединява 
финансирането от Съюза и 
националното публично и частно 
финансиране за инфраструктури. 
Обосновката за това е, че в много
случаи ситуациите на по-ниски от 
оптималните инвестиции и пазарните 
недостатъци могат да бъдат 
преодолени по-ефективно с финансови 
инструменти, отколкото с безвъзмездни 

(36) В стратегията „Европа 2020“ 
Комисията обеща да мобилизира 
финансовите инструменти на Съюза 
като част от съгласувана стратегия за 
финансиране, която обединява 
финансирането от Съюза и 
националното публично и частно 
финансиране за инфраструктури. 
Обосновката за това е, че в някои
случаи, които са предмет на 
индивидуална оценка, ситуациите на 
по-ниски от оптималните инвестиции 
могат да бъдат преодолени по-
ефективно с финансови инструменти, 
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средства. отколкото с безвъзмездни средства.

Or. en

Обосновка

Използването на други финансови инструменти, а не на безвъзмездни средства, следва 
да се оценяват според случая с цел оптимизирането на конкретните потребности от 
инвестиции.

Изменение 201
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) В стратегията „Европа 2020“ 
Комисията обеща да мобилизира 
финансовите инструменти на Съюза
като част от съгласувана стратегия за 
финансиране, която обединява 
финансирането от Съюза и 
националното публично и частно 
финансиране за инфраструктури. 
Обосновката за това е, че в много 
случаи ситуациите на по-ниски от 
оптималните инвестиции и пазарните 
недостатъци могат да бъдат преодолени 
по-ефективно с финансови 
инструменти, отколкото с безвъзмездни 
средства.

(36) В стратегията „Европа 2020“ 
Комисията обеща да мобилизира 
финансовите инструменти на Съюза в 
размер, съответстващ на подкрепата 
на съгласувана стратегия за 
финансиране, която обединява 
финансирането от Съюза и 
националното публично и частно 
финансиране за инфраструктури. 
Обосновката за това е, че в много 
случаи ситуациите на по-ниски от 
оптималните инвестиции и пазарните 
недостатъци могат да бъдат преодолени 
по-ефективно с финансови 
инструменти, отколкото с безвъзмездни 
средства.

Or. it

Изменение 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Предложение за регламент
Съображение 37а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(37а) Тези иновативни финансови 
инструменти, като например 
облигации по проекта, могат да 
насърчат финансирането на 
транспортната инфраструктура с 
европейска добавена стойност. Ето 
защо тяхното ползване следва горещо 
да се насърчава, за да може 
европейският бюджет да се използва 
по възможно най-ефективния начин.

Or. en

Изменение 203
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Докато повечето финансови 
инструменти следва да бъдат общи за 
всички сектори, някои от тях могат 
да бъдат специфични за отделни 
сектори. Службите на Комисията 
изчисляват, че докато финансовата 
подкрепа за широколентови технологии 
би се основавала главно на финансови 
инструменти, в областта на транспорта 
и енергетиката размерът на бюджетните 
средства на Съюза, необходими за 
финансовите инструменти, не следва да 
надвишава съответно 2 млрд. EUR и 1 
млрд. EUR.

(38) При избора на най-ефективната 
форма на финансова помощ, 
специфичните за сектора и проекта 
характеристики на допустимите 
проекти се подлагат на надлежен 
преглед. Службите на Комисията 
изчисляват, че докато финансовата 
подкрепа за широколентови технологии 
би се основавала главно на финансови 
инструменти, в областта на транспорта 
и енергетиката размерът на бюджетните 
средства на Съюза, необходими за 
финансовите инструменти, не следва да 
надвишава съответно 2 млрд. EUR и 1 
млрд. EUR.

Or. en

Изменение 204
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Докато повечето финансови 
инструменти следва да бъдат общи за 
всички сектори, някои от тях могат да 
бъдат специфични за отделни сектори. 
Службите на Комисията изчисляват, че 
докато финансовата подкрепа за 
широколентови технологии би се 
основавала главно на финансови 
инструменти, в областта на транспорта 
и енергетиката размерът на бюджетните 
средства на Съюза, необходими за 
финансовите инструменти, не следва да 
надвишава съответно 2 млрд. EUR и 1 
млрд. EUR.

(38) Докато повечето финансови 
инструменти следва да бъдат общи за 
всички сектори, някои от тях могат да 
бъдат специфични за отделни сектори. 
Службите на Комисията изчисляват, че 
докато финансовата подкрепа за 
широколентови мрежи би се 
основавала главно на финансови 
инструменти, в областта на транспорта 
и енергетиката размерът на бюджетните 
средства на Съюза, необходими за 
финансовите инструменти, не следва да 
надвишава съответно 2 млрд. EUR и 1 
млрд. EUR.

Or. en

Изменение 205
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Докато повечето финансови 
инструменти следва да бъдат общи за 
всички сектори, някои от тях могат 
да бъдат специфични за отделни 
сектори. Службите на Комисията 
изчисляват, че докато финансовата 
подкрепа за широколентови 
технологии би се основавала главно на 
финансови инструменти, в областта на 
транспорта и енергетиката размерът 
на бюджетните средства на Съюза, 
необходими за финансовите 
инструменти, не следва да надвишава 
съответно 2 млрд. EUR и 1 

(38) Финансовата подкрепа за 
енергетика следва да се основава
главно на финансови инструменти, 
като размерът на бюджетните средства 
на Съюза, необходими за финансовите 
инструменти за енергетика, не следва 
да е по-малък от 8,2 млрд. EUR и 
безвъзмездните средства за 
изследвания и дейности не следва да 
надвишават 0,9 млрд. EUR.
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млрд. EUR.

Or. en

Изменение 206
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Съображение 38а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) Освен това в областта на 
автомобилния транспорт и с цел 
повишаване на финансовата 
отговорност на изпълнителите на 
проектите — изпълнявайки по този 
начин критериите, поставени от 
ЕИБ, за кандидатстване за 
финансови инструменти, които 
изискват финансова стабилност, за 
да може да се създаде ефикасен и 
добре функциониращ пазар — следва 
да се вземат предвид дейности, които 
имат за цел да уеднаквят 
съществуващите концесии в 
мрежата ТЕМ-Т.

Or. it

Обосновка

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments.It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.
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Изменение 207
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) С цел да се гарантира секторната 
диверсификацията на бенефициерите на 
финансови инструменти, както и да се 
насърчи постепенната географска
диверсификация сред държавите 
членки, Комисията в партньорство с 
ЕИБ чрез съвместни инициативи като 
например Европейския експертен 
център за ПЧП (EPEC) и Jaspers 
(Съвместна помощ за подкрепа на 
проекти в европейските региони), 
следва да осигури подкрепа за 
държавите членки в разработването на 
подходяща поредица от проекти, които 
биха могли да се разглеждат за проектно 
финансиране.

(39) С цел да се гарантира секторната 
диверсификация на бенефициерите на 
финансови инструменти, както и да се 
насърчи географската диверсификация 
сред държавите членки и европейските 
региони, Комисията в партньорство с 
ЕИБ чрез съвместни инициативи, като 
например Европейския експертен 
център за ПЧП (EPEC) и Jaspers 
(Съвместна помощ за подкрепа на 
проекти в европейските региони), 
следва да осигури подкрепа за 
държавите членки в разработването на 
подходяща поредица от проекти, които 
биха могли да се разглеждат за проектно 
финансиране.

Or. pt

Обосновка

Географската и секторната диверсификация на финансови инструменти следва да 
бъде гарантирана не само сред 27-те държави — членки на ЕС, но също и сред 
регионите на ЕС.

Изменение 208
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) С цел да се гарантира секторната 
диверсификацията на бенефициерите на 
финансови инструменти, както и да се 
насърчи постепенната географска 
диверсификация сред държавите 

(39) С цел да се гарантира секторната 
диверсификация на бенефициерите на 
финансови инструменти, както и да се 
насърчи постепенната географска 
диверсификация сред държавите 
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членки, Комисията в партньорство с 
ЕИБ чрез съвместни инициативи 
като например Европейския 
експертен център за ПЧП (EPEC) и 
Jaspers (Съвместна помощ за 
подкрепа на проекти в европейските 
региони), следва да осигури подкрепа за 
държавите членки в разработването на 
подходяща поредица от проекти, които 
биха могли да се разглеждат за проектно 
финансиране.

членки, нуждаещи се от подпомагане 
чрез тези финансови инструменти, 
Комисията, в партньорство с ЕИБ,
следва да осигури подкрепа за 
държавите членки в разработването на 
подходяща поредица от проекти, които 
биха могли да се разглеждат за проектно 
финансиране.

Or. en

Обосновка

Разработването на специфични области за проектно финансиране чрез ПЧП следва 
да се извършва, само ако това бъде поискано от държавите членки при вземането на 
решения за собствено финансиране при представяне на работните версии на 
проектите.

Изменение 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) По отношение на условията за 
финансовите инструменти може да бъде 
необходимо да се добавят допълнителни 
изисквания в работните програми, 
например с цел гарантиране на 
конкурентни пазари с оглед 
разработване на политиките на Съюза, 
технологичните развития и други 
фактори, които могат да имат 
практическо значение.

(40) По отношение на условията за 
финансовите инструменти може да бъде 
необходимо да се добавят допълнителни 
изисквания в работните програми, 
например с цел гарантиране на 
конкурентен и справедлив вътрешен 
пазар с оглед разработване на 
политиките на Съюза, технологичните 
развития и други фактори, които могат 
да имат практическо значение.

Or. en

Изменение 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast
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Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Многогодишното програмиране за 
подкрепа от механизма следва да бъде 
насочено към подкрепяне на 
приоритетите на Съюза чрез 
осигуряване на необходимите 
финансови средства и съгласуваността и 
непрекъснатостта на съвместно 
действие на Съюза и държавите членки. 
За предложения, внесени след 
изпълнението на първата многогодишна 
работна програма в сектора на 
транспорта, оценяването на 
допустимостта на разходите следва да 
започне на 1 януари 2014 г., за да се 
осигури непрекъснатостта на проекти, 
които вече са обхванати от Регламент 
(ЕО) № 680/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. 
за установяване на общи правила за 
отпускане на финансова помощ от 
Общността в областта на 
трансевропейските транспортни и 
енергийни мрежи.

(41) Многогодишното програмиране за 
подкрепа от механизма следва да бъде 
насочено към подкрепяне на 
приоритетите на Съюза чрез 
осигуряване на необходимите 
финансови средства и съгласуваността, 
справедливостта и непрекъснатостта 
на съвместно действие на Съюза и 
държавите членки. За предложения, 
внесени след изпълнението на първата 
многогодишна работна програма в 
сектора на транспорта, оценяването на 
допустимостта на разходите следва да 
започне на 1 януари 2014 г., за да се 
осигури непрекъснатостта на проекти, 
които вече са обхванати от Регламент 
(ЕО) № 680/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. 
за установяване на общи правила за 
отпускане на финансова помощ от 
Общността в областта на 
трансевропейските транспортни и 
енергийни мрежи.

Or. en

Изменение 211
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Многогодишното програмиране за 
подкрепа от механизма следва да бъде 
насочено към подкрепяне на 
приоритетите на Съюза чрез 
осигуряване на необходимите 
финансови средства и съгласуваността и 

(41) Многогодишното програмиране за 
подкрепа от механизма следва да бъде 
насочено към подкрепяне на 
приоритетите на Съюза чрез 
осигуряване на необходимите 
финансови средства и съгласуваността, 
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непрекъснатостта на съвместно 
действие на Съюза и държавите-членки. 
За предложения, внесени след 
изпълнението на първата многогодишна 
работна програма в сектора на 
транспорта, оценяването на 
допустимостта на разходите следва да 
започне на 1 януари 2014 г., за да се 
осигури непрекъснатостта на проекти, 
които вече са обхванати от Регламент 
(ЕО) № 680/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. 
за установяване на общи правила за 
отпускане на финансова помощ от 
Общността в областта на 
трансевропейските транспортни и 
енергийни мрежи.

прозрачността и непрекъснатостта на 
съвместно действие на Съюза и 
държавите членки. За предложения, 
внесени след изпълнението на първата 
многогодишна работна програма в 
сектора на транспорта, оценяването на 
допустимостта на разходите следва да 
започне на 1 януари 2014 г., за да се 
осигури непрекъснатостта на проекти, 
които вече са обхванати от Регламент 
(ЕО) № 680/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. 
за установяване на общи правила за 
отпускане на финансова помощ от 
Общността в областта на 
трансевропейските транспортни и 
енергийни мрежи.

Or. es

Изменение 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Предложение за регламент
Съображение 42а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42а) Предвид ограничените налични 
средства на равнището на Съюза, за 
постигане на желаното въздействие е 
необходимо съсредоточаване върху 
проектите с най-високата европейска 
добавена стойност. В транспортния 
сектор подкрепата на Съюза следва да 
бъде съсредоточена върху основната 
мрежа (по-специално коридорите на 
основната мрежа), както и върху 
проектите от общ интерес в 
областта на системите за 
управление на движението. В 
енергийния сектор финансовата 
помощ следва да бъде съсредоточена 
върху завършването на вътрешния 
енергиен пазар, гарантирането на 
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сигурността на доставките, 
гарантирането на преноса на 
електричество от възобновяеми 
енергийни източници от 
електроцентралата до 
съоръженията за продажба и 
съхранение, и привличането на 
частни инвестиции. В 
телекомуникационния сектор 
финансовата помощ следва да бъде 
основно насочена към проекти, които 
ще генерират търсене на 
широколентов достъп, включително 
изграждането на Европейска 
инфраструктура за цифрови услуги, 
което на свой ред следва да 
стимулира инвестициите в 
разгръщането на широколентови 
мрежи.

Or. en

Изменение 213
Michael Cramer

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Комисията следва да извършва 
междинни и последващи оценки, за да 
се оцени ефективността и ефикасността 
на финансирането и неговото 
въздействие върху общите цели на 
Механизма за свързване на Европа и на 
приоритетите на стратегията „Европа 
2020“.

(43) Комисията следва да извършва 
междинни и последващи оценки, за да 
се оцени ефективността и ефикасността 
на финансирането и неговото 
въздействие върху общите цели на 
Механизма за свързване на Европа и на 
приоритетите на стратегията „Европа 
2020“. Тези оценки следва да се 
съобщават на Европейския 
парламент, на Съвета, на 
Европейския икономически и социален 
комитет и на Комитета на 
регионите.

Or. en
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Изменение 214
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Комисията следва да извършва 
междинни и последващи оценки, за да 
се оцени ефективността и ефикасността 
на финансирането и неговото 
въздействие върху общите цели на 
Механизма за свързване на Европа и на 
приоритетите на стратегията „Европа 
2020“.

(43) Комисията следва да извършва 
междинни и последващи оценки и да 
уведомява Европейския парламенти за 
резултатите, за да се оцени 
ефективността и ефикасността на 
финансирането и неговото въздействие 
върху общите цели на Механизма за 
свързване на Европа и на приоритетите 
на стратегията „Европа 2020“.

Or. ro

Изменение 215
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Комисията следва да извършва 
междинни и последващи оценки, за да 
се оцени ефективността и ефикасността 
на финансирането и неговото 
въздействие върху общите цели на 
Механизма за свързване на Европа и на 
приоритетите на стратегията „Европа 
2020“.

(43) Междинните и последващи 
оценки се извършват, за да се оцени 
ефективността и ефикасността на 
финансирането и неговото въздействие 
върху общите цели на Механизма за 
свързване на Европа и на приоритетите 
на стратегията „Европа 2020“.

Or. es

Изменение 216
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Комисията следва да извършва 
междинни и последващи оценки, за да 
се оцени ефективността и ефикасността 
на финансирането и неговото 
въздействие върху общите цели на 
Механизма за свързване на Европа и на 
приоритетите на стратегията „Европа 
2020“.

(43) Комисията следва да извършва 
междинни и последващи оценки, за да 
се оцени ефективността и ефикасността 
на финансирането и неговото 
въздействие върху общите цели на 
Механизма за свързване на Европа и на 
приоритетите на стратегията „Европа 
2020“. Комисията ежегодно публикува 
индекс, описващ напредъка на всички 
проекти, включени в МСЕ.

Or. en

Изменение 217
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 43а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43а) Тези оценки следва да включват 
оценки на капацитета на държавите 
членки или засегнатите 
изпълнителни органи да спазват 
собствените си ангажименти за 
съфинансиране, усвоявайки 
безвъзмездните средства и 
иновативните финансови 
инструменти, предоставени за 
изпълнение на проекти от общ 
интерес.

Or. en

Обосновка

В оценките на ЕК следва също внимателно да се преценят постиженията на 
държавите членки, когато те самите са се присъединили към изпълнението на проект 
от общ интерес, в допълнение към оценяването на съответствието с целите на 
Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и приоритетите на стратегия 
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„Европа 2020”.

Изменение 218
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Въз основа на специфичните за 
сектора насоки, изложени в отделни 
регламенти, е изготвен списък на 
приоритетните области, за които 
настоящият регламент следва да се 
прилага, който следва да бъде включен в 
приложението. С цел да се вземат 
предвид възможните промени в 
политическите приоритети 
технологичните възможности, както и 
потоците на движение, правомощието 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на приемането на изменения 
на приложението. Особено важно е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. По 
време на разработването и изготвянето 
на делегираните актове Комисията 
следва да гарантира едновременно 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок и по подходящ начин.

(44) Въз основа на специфичните за 
сектора насоки, изложени в отделни 
регламенти, е изготвен списък на 
приоритетните области, за които 
настоящият регламент следва да се 
прилага, който следва да бъде включен в 
приложението. С цел да се вземат 
предвид възможните промени в 
политическите приоритети 
технологичните възможности, както и 
потоците на движение, правомощието 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на приемането на изменения 
на приложението. Особено важно е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. По 
време на разработването и изготвянето 
Комисията следва да гарантира 
едновременно предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета в срок и по подходящ начин.

Or. de

Обосновка

Важните решения следва безусловно да се вземат по реда на обикновената 
законодателна процедура.
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Изменение 219
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Въз основа на специфичните за 
сектора насоки, изложени в отделни 
регламенти, е изготвен списък на 
приоритетните области, за които 
настоящият регламент следва да се 
прилага, който следва да бъде включен в 
приложението. С цел да се вземат 
предвид възможните промени в 
политическите приоритети 
технологичните възможности, както и 
потоците на движение, правомощието 
да приема актове в съответствие с член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията по отношение на 
приемането на изменения на 
приложението. Особено важно е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. По 
време на разработването и изготвянето 
на делегираните актове Комисията 
следва да гарантира едновременно 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок и по подходящ начин.

(44) Въз основа на специфичните за 
сектора насоки, изложени в отделни 
регламенти, е изготвен списък на 
приоритетните области, за които 
настоящият регламент следва да се 
прилага, който следва да бъде включен в 
приложението. С цел да се вземат 
предвид възможните промени в 
политическите приоритети 
технологичните възможности, както и 
потоците на движение, правомощието 
да приема актове в съответствие с член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията по отношение на 
приемането на изменения на 
приложението. Особено важно е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа с всички 
компетентни инстанции, 
включително общинска, областна и 
държавна администрация, както и на 
експертно равнище. По време на 
разработването и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира едновременно предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок и по подходящ начин.

Or. es

Изменение 220
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 47
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Финансовите интереси на 
Европейския съюз следва да бъдат 
защитени чрез прилагането на 
пропорционални мерки през целия 
цикъл на разходи, включително 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на нередности, 
възстановяването на загубени, погрешно 
платени или неправилно използвани 
средства и, където е необходимо, 
налагането на санкции.

(47) Финансовите интереси на 
Европейския съюз следва да бъдат 
защитени чрез прилагането на 
пропорционални мерки през целия 
цикъл на разходи, включително 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на нередности, 
възстановяването на загубени, погрешно 
платени или неправилно използвани 
средства и, където е необходимо, 
налагането на санкции. Цялата тази 
информация във всичките ѝ фази 
следва да бъде доведена до знанието 
на Парламента при пълна 
прозрачност.

Or. es

Изменение 221
Werner Langen

Предложение за регламент
Съображение 47a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47а) Формите на договорите трябва 
да отговарят на основите и 
условията на проекта и да 
гарантират, че е осигурена 
справедлива и широка конкуренция 
при обществени поръчки за проекти, 
съфинансирани със средства по МСЕ.
За да се постигне икономически най-
изгодна цена и най-ефикасно 
изпълнение, основите на договора
следва да бъдат определени по 
справедлив и съответстващ на 
рисковете начин, като този принцип 
се прилага независимо от национални 
или международни стандарти.
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Or. de

Изменение 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Предложение за регламент
Съображение 47a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47а) С цел осигуряване на широка и 
справедлива конкуренция при 
проекти, финансирани със средства 
по МСЕ, формата на договора трябва 
да отговаря на целите и условията на 
проекта. Условията в договора трябва 
да бъдат изготвени така, че 
рисковете, свързани с поръчката, да 
бъдат поделени по справедлив начин, 
за да се постигне икономически най-
изгодната цена и най-ефикасно 
изпълнение на договора. Този принцип 
се прилага независимо от това дали се 
използва национален или 
международен примерен договор.

Or. de

Обосновка

В някои държави членки е налице нарастваща тенденция сред възлагащите органи да 
видоизменят общите условия в договорите чрез специални договорни условия и по този 
начин да променят поделянето на рисковете в рамките на публични проекти. Подобен 
род промени в поделянето на рисковете има отрицателни последици не само върху 
договорното положение на съответния изпълнител, но и върху общата конкурентна 
среда в съответните държави, както и върху самия проект.

Изменение 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 47а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(47а) За да се гарантира широка и 
справедлива конкуренция на 
проектите, за които са предвидени 
средства от МСЕ, търговете трябва 
да бъдат основани на справедливи и 
прозрачни договорни условия, а 
използваната форма на договор 
трябва да бъде подходяща за целите и 
обстоятелствата на проекта.

Or. en

Изменение 224
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Може да е необходимо някои 
инфраструктурни проекти от интерес за 
Съюза да бъдат свързани и да преминат 
през съседни на Съюза държави, 
присъединяващи се държави и други 
трети държави. Механизмът за 
свързване на Европа следва да предлага 
опростени средства за свързването и 
финансирането на тези инфраструктури 
с цел осигуряване на съгласуваност 
между вътрешните и външните 
инструменти на бюджета на Съюза.

(48) Може да е необходимо някои 
инфраструктурни проекти от интерес за 
Съюза да бъдат свързани и да преминат 
през съседни на Съюза държави, 
присъединяващи се държави и други 
трети държави. Механизмът за 
свързване на Европа трябва да 
предлага опростени средства за 
свързването и финансирането на тези 
инфраструктури с цел осигуряване на 
съгласуваност между вътрешните и 
външните инструменти на бюджета на 
Съюза. Необходима е подходяща 
координация между 
заинтересованите генерални 
дирекции на Комисията, за да не се 
създават пречки пред 
осъществяването на тези проекти, 
особено що се отнася до морските 
магистрали.

Or. it
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Изменение 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Може да е необходимо някои 
инфраструктурни проекти от интерес за 
Съюза да бъдат свързани и да преминат 
през съседни на Съюза държави, 
присъединяващи се държави и други 
трети държави. Механизмът за 
свързване на Европа следва да предлага 
опростени средства за свързването и 
финансирането на тези инфраструктури 
с цел осигуряване на съгласуваност 
между вътрешните и външните 
инструменти на бюджета на Съюза.

(48) Може да е необходимо някои 
инфраструктурни проекти от интерес за 
Съюза да бъдат свързани и да преминат 
през съседни на Съюза държави, 
присъединяващи се държави и други 
трети държави. Механизмът за 
свързване на Европа следва да предлага 
опростени средства за свързването и 
финансирането на тези инфраструктури 
с цел осигуряване на съгласуваност 
между вътрешните и външните 
инструменти на бюджета на Съюза. В 
областта на транспорта особено 
внимание следва да се обърне на 
укрепването на връзките между 
трансевропейската и 
транссредиземноморската 
транспортна мрежа, за да се улесни 
превозът на стоки по морските 
магистрали. В областта на 
енергетиката трябва да се наблегне 
на довършването на 
средиземноморската електрическа 
верига и развитието на преки 
подводни електроенергийни 
междусистемни връзки между ЕС и 
държавите от Югоизточното 
Средиземноморие, за да се 
структурира допълняемостта на 
двете енергийни системи.

Or. fr

Изменение 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies
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Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Може да е необходимо някои 
инфраструктурни проекти от интерес за 
Съюза да бъдат свързани и да преминат 
през съседни на Съюза държави, 
присъединяващи се държави и други 
трети държави. Механизмът за 
свързване на Европа следва да предлага 
опростени средства за свързването и 
финансирането на тези инфраструктури 
с цел осигуряване на съгласуваност 
между вътрешните и външните 
инструменти на бюджета на Съюза.

(48) Може да е необходимо някои 
инфраструктурни проекти от интерес за 
Съюза да бъдат свързани и да преминат 
през съседни на Съюза държави, 
присъединяващи се държави и други 
трети държави, като Южното и 
Източното Средиземноморие, където 
е налично значително количество 
слънчева енергия, която би могла да 
бъде внасяна в ЕС чрез 
електроснабдителни връзки на дълги
разстояния. Механизмът за свързване 
на Европа следва да предлага опростени 
средства за свързването и 
финансирането на тези инфраструктури 
с цел осигуряване на съгласуваност 
между вътрешните и външните 
инструменти на бюджета на Съюза.

Or. en

Изменение 227
Franck Proust

Предложение за регламент
Съображение 48а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48а) Участието на предприятия, 
установени в трети държави, е 
съществена предпоставка за успеха на 
целите на Механизма за свързване на 
Европа чрез опита и експертността, 
с които те могат да допринесат за 
проектите. Това не може да се случи, 
без да се обърне особено внимание на 
зачитането от страна на тези 
предприятия на трудовото, 
социалното и екологичното право —
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едни нарастващи изисквания на 
европейското общество. Поради това 
следва на Комисията да се 
предоставят средства, за да 
гарантира тази задача с цел да се 
насърчи лоялна конкуренция между 
европейските предприятия и 
третите държави.

Or. fr

Изменение 228
Franck Proust

Предложение за регламент
Съображение 48б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48б) Участието в проекти, 
финансирани от Съюза, на 
предприятия, установени в трети 
държави, трябва да бъде 
съпътствано от изисквания за
реципрочност в търговските 
отношения. По този начин 
европейските предприятия трябва да 
имат достъп до подобни 
възможности в съответните трети 
държави.

Or. fr

Изменение 229
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава 
Механизмът за свързване на Европа и се 
определят условията, методите и 

С настоящия регламент се създава 
Механизмът за свързване на Европа и се 
определят условията, методите и 
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процедурите за предоставяне на 
финансова помощ от Съюза за 
трансевропейските мрежи с цел да се 
подкрепят проекти в областта на 
транспортните, енергийните и 
телекомуникационните 
инфраструктури.

процедурите за предоставяне на 
финансова помощ от Съюза за 
трансевропейските мрежи с цел да се 
подкрепят проекти в областта на 
транспортните, енергийните и 
телекомуникационните 
инфраструктури, както и в сектори, 
между които могат да бъдат 
създадени синергии.

Or. it

Изменение 230
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава 
Механизмът за свързване на Европа и се 
определят условията, методите и 
процедурите за предоставяне на 
финансова помощ от Съюза за 
трансевропейските мрежи с цел да се 
подкрепят проекти в областта на 
транспортните, енергийните и 
телекомуникационните 
инфраструктури.

С настоящия регламент се създава 
Механизмът за свързване на Европа и се 
определят условията, методите и 
процедурите за предоставяне на 
финансова помощ от Съюза за 
трансевропейските мрежи с цел да се 
подкрепят проекти в областта на 
транспортните, енергийните и 
телекомуникационните 
инфраструктури. В областта на 
енергетиката Механизмът за 
свързване на Европа подпомага Съюза 
да инвестира в енергийна 
ефективност, енергия от 
възобновяеми източници и 
интелигентни разпределителни 
електроенергийни мрежи.

Or. en

Изменение 231
Vicky Ford



AM\912704BG.doc 97/159 PE496.337v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „трансграничен участък“ означава 
участък, който осигурява
непрекъснатостта на проект от общ 
интерес между поне две държави членки 
или между държава членка и съседна 
държава;

(2) „трансграничен участък“ означава 
участък, който осигурява 
непрекъснатостта на проект от общ 
интерес между поне две държави членки 
или между държава членка и съседна 
държава, който включва морски 
пристанищни връзки с 
вътрешността на страната, както и 
пристанища;

Or. en

Изменение 232
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „трансграничен участък“ означава 
участък, който осигурява 
непрекъснатостта на проект от общ 
интерес между поне две държави 
членки или между държава членка и 
съседна държава;

(2) „трансграничен участък“ означава 
връзката между най-близките възли 
от двете страни на границата;

Or. en

Изменение 233
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „трансграничен участък“ означава 
участък, който осигурява 

(2) „трансграничен участък“ означава 
участък, който осигурява 
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непрекъснатостта на проект от общ 
интерес между поне две държави членки 
или между държава членка и съседна 
държава;

реализирането или непрекъснатостта 
на проект от общ интерес между поне 
две държави членки или между държава 
членка и съседна държава;

Or. ro

Изменение 234
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „действия за подкрепа на 
програмата“ означава съпътстващи 
мерки, необходими за изпълнението на 
Механизма за свързване на Европа и на 
отделните специфични за сектора 
насоки, като например услуги (особено 
техническа помощ), дейности за 
подготовка, осъществимост, 
координация, мониторинг, контрол, 
одит и оценка, които са пряко 
необходими за управлението на този 
механизъм и постигането на неговите 
цели, и по-специално проучвания, 
заседания, информация, очертаване на 
инфраструктурата, менторство 
(twinning), дейности за разпространение, 
повишаване на осведомеността и 
комуникация, разходи, свързани с ИТ 
мрежи, насочени към обмена на 
информация, заедно с всички други 
разходи за техническа и 
административна помощ, които могат да 
бъдат необходими за управлението на 
този механизъм или изпълнението на 
отделните специфични за сектора 
насоки;

(5) „действия за подкрепа на 
програмата“ означава всички 
съпътстващи мерки, необходими за 
изпълнението на Механизма за 
свързване на Европа и на отделните 
специфични за сектора насоки, като 
например услуги (особено техническа 
помощ), дейности за подготовка, 
осъществимост, координация, 
мониторинг, консултиране на 
заинтересовани страни, контрол, одит 
и оценка, които са пряко необходими за 
управлението на този механизъм и 
постигането на неговите цели, и по-
специално проучвания, заседания, 
информация, очертаване на 
инфраструктурата, менторство 
(twinning), дейности за разпространение, 
повишаване на осведомеността и 
комуникация, разходи, свързани с ИТ 
мрежи, насочени към обмена на 
информация, заедно с всички други 
разходи за техническа и 
административна помощ, които могат да 
бъдат необходими за управлението на 
този механизъм или изпълнението на 
отделните специфични за сектора 
насоки;

Or. en
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Обосновка

Участието на засегнати граждани и заинтересовани страни е от съществено 
значение за подпомагане на ефективното изпълнение на Механизма за свързване на 
Европа: следователно то трябва да се включи сред подготвителните дейности и 
управлението на този механизъм.

Изменение 235
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „действия за подкрепа на 
програмата“ означава съпътстващи 
мерки, необходими за изпълнението на 
Механизма за свързване на Европа и на 
отделните специфични за сектора 
насоки, като например услуги (особено 
техническа помощ), дейности за 
подготовка, осъществимост, 
координация, мониторинг, контрол, 
одит и оценка, които са пряко 
необходими за управлението на този 
механизъм и постигането на неговите 
цели, и по-специално проучвания, 
заседания, информация, очертаване на 
инфраструктурата, менторство 
(twinning), дейности за разпространение, 
повишаване на осведомеността и 
комуникация, разходи, свързани с ИТ 
мрежи, насочени към обмена на 
информация, заедно с всички други 
разходи за техническа и 
административна помощ, които могат да 
бъдат необходими за управлението на 
този механизъм или изпълнението на 
отделните специфични за сектора 
насоки;

(5) „действия за подкрепа на 
програмата“ означава съпътстващи 
мерки, необходими за изпълнението на 
Механизма за свързване на Европа и на 
отделните специфични за сектора 
насоки, като например услуги (особено 
техническа помощ), дейности за 
подготовка, осъществимост, 
координация, мониторинг, контрол, 
одит и оценка, както и оценки на 
въздействието върху околната среда 
и стратегически оценки на околната 
среда, които са пряко необходими за 
управлението на този механизъм и 
постигането на неговите цели, и по-
специално проучвания, заседания, 
информация, очертаване на 
инфраструктурата, менторство 
(twinning), дейности за разпространение, 
повишаване на осведомеността и 
комуникация, разходи, свързани с ИТ 
мрежи, насочени към обмена на 
информация, заедно с всички други 
разходи за техническа и 
административна помощ, които могат да 
бъдат необходими за управлението на 
този механизъм или изпълнението на 
отделните специфични за сектора 
насоки;

Or. en



PE496.337v01-00 100/159 AM\912704BG.doc

BG

Изменение 236
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „процедура на консултация“ 
означава подходяща и адекватна 
процедура, включително спазване на 
Конвенцията от Орхус, както 
предвижда Директива 2003/4, 
съгласно която преди приемането на 
проект от общ интерес всички 
свързани заинтересовани страни 
биват консултирани съгласно 
съществуващите национални правила 
и закони, за да изразят своите 
тревоги и предложения относно 
приетия проект. Подобна 
консултация отговаря на 
изискванията, изложени в 
разпоредбите на Директива 85/337 и 
Директива 2001/42.

Or. en

Обосновка

Включването на засегнатото население и заинтересованите страни, като бъдат 
приканени да дадат своя принос още от етапа на проучването за осъществимост и 
преди приемането на проект от общ интерес, се изисква съгласно 
Директива 2001/42/ЕО и е ключов фактор в избягването на щети върху околната 
среда и общественото здраве.

Изменение 237
Phil Bennion

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити. 
Необходимостта от модернизиране 
на съществуващата инфраструктура 
не се счита за причина, на която се 
дължат участъците със 
затруднения;

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити.

Or. en

Обосновка

В някои случаи може да е необходимо модернизиране или рехабилитация, за да се 
премахнат участъците със затруднения.

Изменение 238
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити. 
Необходимостта от модернизиране 
на съществуващата инфраструктура 
не се счита за причина, на която се 
дължат участъците със 

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез създаване на нова 
инфраструктура или чрез значително 
модернизиране на съществуващата 
инфраструктура, за да се увеличи 
нейният капацитет, като мостове или 
тунели, които разрешават проблеми 
като например наклони, радиуси на 
кривата, габарити.
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затруднения;

Or. en

Изменение 239
Tanja Fajon

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити. 
Необходимостта от модернизиране на 
съществуващата инфраструктура не се 
счита за причина, на която се дължат 
участъците със затруднения;

(12) „участък със затруднения“ в 
транспортния сектор означава 
физическа или техническа пречка, 
която води до неефективност на 
системата, засягаща непрекъснатостта и 
разпределението на транспортния 
капацитет на потоците на дълги 
разстояния и през граница. Такава 
пречка може да бъде преодоляна чрез 
създаване на нова инфраструктура или 
чрез значително модернизиране на 
съществуващата инфраструктура, за 
да се увеличи нейният капацитет, 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити. 
Необходимостта от модернизиране на 
съществуващата инфраструктура не се 
счита за причина, на която се дължат 
участъците със затруднения;

Or. en

Обосновка

Понятието „участък със затруднения“ се използва в контекста на транспортната 
инфраструктура; затова и определението следва да се ограничи до транспортния 
сектор. Предложеното от ЕК определение е прекалено ограничаващо и не включва
всички ситуации, които на практика водят до участъци със затруднения. Последното 
изречение от предложеното от ЕК определение е объркващо, понеже то съчетава 
определението за участък със затруднения с начина за неговото отстраняване, така 
че то следва да се заличи.
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Изменение 240
Jelko Kacin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити.
Необходимостта от модернизиране 
на съществуващата инфраструктура 
не се счита за причина, на която се 
дължат участъците със 
затруднения;

(12) „участък със затруднения“ в 
транспортния сектор означава 
физическа или техническа пречка, 
която води до неефективност на 
системата, засягаща непрекъснатостта и 
разпределението на транспортния 
капацитет на потоците на дълги 
разстояния и през граница. Такава 
пречка може да бъде преодоляна чрез 
създаване на нова инфраструктура или 
чрез значително модернизиране на 
съществуващата инфраструктура, за 
да се увеличи нейният капацитет, 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити;

Or. en

Изменение 241
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити.
Необходимостта от модернизиране 
на съществуващата инфраструктура

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура, 
като мостове, шлюзове, вълноломи, 
прагове или тунели, които разрешават
проблеми като например наклони, 
радиуси на кривата, пространство под 
мостовете, размери на плавателния 
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не се счита за причина, на която се 
дължат участъците със 
затруднения;

канал или чрез модернизиране на 
междинни участъци от
инфраструктурата, класифицирани 
като по-нисък клас, до равнището на 
останалата мрежа;

Or. en

Обосновка

Участъците със затруднения следва да обхващат всички видове транспорт. Те могат 
да бъдат отстранени чрез нова инфраструктура, но в някои случаи е по-рентабилно 
да се модернизира съществуващата инфраструктура.

Изменение 242
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити.
Необходимостта от модернизиране 
на съществуващата инфраструктура 
не се счита за причина, на която се 
дължат участъците със 
затруднения;

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити;

Or. en

Изменение 243
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити.
Необходимостта от модернизиране 
на съществуващата инфраструктура 
не се счита за причина, на която се 
дължат участъците със 
затруднения;

(12) „участък със затруднения“ в 
транспортния сектор означава 
физическа или техническа пречка, 
която води до неефективност или 
възпрепятстване на системата, 
засягащи непрекъснатостта на потоците 
на дълги разстояния и през граница.
Такава пречка може да бъде преодоляна 
чрез създаване на нова инфраструктура 
или чрез значително модернизиране 
на съществуващата инфраструктура 
за подобряване на нейният 
капацитет като мостове или тунели, 
които разрешават проблеми, като 
например наклони, радиуси на кривата, 
габарити.

Or. sl

Обосновка

Терминът „участък със затруднения“ тук се използва в контекста на транспортна 
инфраструктура, поради което определението следва да бъде ограничено в този 
смисъл. Определението на Комисията не се отнася до всички важни обстоятелства, 
които на практика водят до участък със затруднения. Последното изречение в 
определението следва да бъде заличено, тъй като то се отнася само до начина за 
отстраняване на участъците със затруднения, поради което не принадлежи към 
определението.

Изменение 244
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна както чрез нова 
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като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити. 
Необходимостта от модернизиране
на съществуващата инфраструктура не 
се счита за причина, на която се 
дължат участъците със затруднения;

инфраструктура като мостове или 
тунели, които разрешават проблеми 
като например наклони, радиуси на 
кривата, габарити, така и чрез 
повишаване на класа на
съществуващата инфраструктура, което 
би допринесло за значителни 
подобрения чрез технически 
иновации, които ще разрешат 
проблемите с участъците със 
затруднения;

Or. en

Обосновка

Според анализа на разходите и ползите и стратегическата оценка на въздействието 
върху околната среда, може да се вземе всякакво решение, което е подходящо и 
устойчиво за премахване на участък със затруднения по бърз и рентабилен начин, 
който не изключва модернизиране на съществуващата инфраструктура, ако има 
такава.

Изменение 245
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, 
засягаща непрекъснатостта на 
потоците на дълги разстояния. 
Такава пречка може да бъде преодоляна 
чрез нова инфраструктура като 
мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, 
габарити. Необходимостта от 
модернизиране на съществуващата
инфраструктура не се счита за 
причина, на която се дължат 
участъците със затруднения;

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа, оперативна или 
организационна пречка, която 
нарушава непрекъснатостта на 
транспортните потоци. Такава 
пречка може да бъде преодоляна главно 
чрез по-ефективно използване или 
усъвършенстване и рехабилитация на 
съществуващата инфраструктура. Ако 
това се окаже недостатъчно, може 
да се наложи изграждането на нова 
инфраструктура;
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Or. en

Изменение 246
Jean-Jacob Bicep

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити. 
Необходимостта от модернизиране на 
съществуващата инфраструктура не се 
счита за причина, на която се дължат 
участъците със затруднения;

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове, тунели, или чрез 
тяхното приспособяване 
(заобикаляне), което разрешава
проблеми като например наклони, 
радиуси на кривата, габарити. 
Необходимостта от модернизиране на 
съществуващата инфраструктура не се 
счита за причина, на която се дължат 
участъците със затруднения;

Or. fr

Изменение 247
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 

(12) „участък със затруднения“ в 
транспортния сектор означава 
физическа или техническа пречка, 
която води до неефективност на 
системата, засягаща непрекъснатостта и 
разпределението на транспортния 
капацитет на потоците на дълги 
разстояния и през граница. Такава 
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наклони, радиуси на кривата, габарити.
Необходимостта от модернизиране 
на съществуващата инфраструктура 
не се счита за причина, на която се 
дължат участъците със 
затруднения;

пречка може да бъде преодоляна чрез 
създаването на нова инфраструктура,
чрез значително модернизиране или 
рехабилитация на съществуващата 
инфраструктура, така че да се 
повиши нейният капацитет, като
мостове, шлюзове, вълноломи, прагове
или тунели, които разрешават проблеми 
като например наклони, радиуси на 
кривата, габарити, дълбочина на 
плавателния канал, или чрез 
модернизиране на междинни 
участъци от инфраструктурата,
класифицирани като по-нисък клас, 
до равнището на останалата мрежа.

Or. en

Изменение 248
Philip Bradbourn

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да 
бъде преодоляна чрез нова 
инфраструктура като мостове или 
тунели, които разрешават проблеми 
като например наклони, радиуси на 
кривата, габарити. Необходимостта 
от модернизиране на 
съществуващата инфраструктура не 
се счита за причина, на която се 
дължат участъците със 
затруднения;

(12) „участък със затруднения в 
транспорта“ означава физическа и/или 
функционална пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на 
движение и която може да бъде 
премахната чрез създаване на нова 
инфраструктура.

Or. en
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Обосновка

Възможно е да има случаи, в които да е необходимо модернизиране или
рехабилитация, за да се преодолеят участъците със затруднения. Освен това 
проблемите със задръстванията не се ограничават до железопътния сектор или до 
физическите пречки.

Изменение 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да 
бъде преодоляна чрез нова 
инфраструктура като мостове или 
тунели, които разрешават проблеми 
като например наклони, радиуси на 
кривата, габарити. Необходимостта 
от модернизиране на съществуващата 
инфраструктура не се счита за 
причина, на която се дължат 
участъците със затруднения;

(12) „участък със затруднения“ в 
транспорта означава физическа и/или 
функционална пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния и която може да бъде
премахната чрез нова инфраструктура 
или чрез значително модернизиране на 
съществуващата инфраструктура;

Or. fr

Обосновка

Проблемите със задръстванията, свързани с участъците със затруднения, могат да 
бъдат решени едновременно чрез създаването и модернизирането на 
инфраструктурата. Не трябва да се ограничава допустимостта на някои 
строителства за финансиране, предвидено по смисъла на настоящия регламент, 
доколкото тези строителства допринасят за целите на МСЕ.

Изменение 250
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити. 
Необходимостта от модернизиране 
на съществуващата инфраструктура 
не се счита за причина, на която се 
дължат участъците със 
затруднения;

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа и/или функционална пречка, 
която води до неефективност на 
системата, засягаща непрекъснатостта 
на потоците на дълги разстояния. Такава 
пречка може да бъде преодоляна чрез 
нова инфраструктура и/или чрез 
възстановяване на съществуващата 
инфраструктура като мостове или 
тунели, които разрешават проблеми 
като например наклони, радиуси на 
кривата, габарити.

Or. en

Изменение 251
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да 
бъде преодоляна чрез нова 
инфраструктура като мостове или 
тунели, които разрешават проблеми 
като например наклони, радиуси на 
кривата, габарити. Необходимостта от 
модернизиране на съществуващата 
инфраструктура не се счита за причина, 
на която се дължат участъците със 
затруднения;

(12) „участък със затруднения“ в 
транспорта означава физическа и/или 
функционална пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния и която може да бъде 
преодоляна чрез създаване на нова 
инфраструктура. Необходимостта от 
модернизиране на съществуващата 
инфраструктура не се счита за причина, 
на която се дължат участъците със 
затруднения;

Or. pt
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Изменение 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, 
габарити. Необходимостта от 
модернизиране на съществуващата 
инфраструктура не се счита за 
причина, на която се дължат 
участъците със затруднения;

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа и/или функционална пречка, 
която води до неефективност на 
системата, засягаща непрекъснатостта 
на потоците на дълги разстояния. Такава 
пречка може да бъде преодоляна чрез 
създаване на нова инфраструктура или 
чрез подновяване или модернизиране 
на съществуващата инфраструктура;

Or. en

Изменение 253
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, 
засягаща непрекъснатостта на
потоците на дълги разстояния. 
Такава пречка може да бъде преодоляна 
чрез нова инфраструктура като 
мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, 
габарити. Необходимостта от 
модернизиране на съществуващата 

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа, оперативна или 
организационна пречка, която
нарушава или възпрепятства
непрекъснатостта на
транспортните/енергийните потоци. 
Такава пречка може да бъде преодоляна
главно чрез по-ефективно използване 
или усъвършенстване и 
рехабилитация на съществуващата 
инфраструктура. Ако това се окаже 
недостатъчно, може да се наложи 
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инфраструктура не се счита за 
причина, на която се дължат 
участъците със затруднения;

изграждането на нова 
инфраструктура;

Or. en

Изменение 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити. 
Необходимостта от модернизиране на 
съществуващата инфраструктура не се 
счита за причина, на която се дължат 
участъците със затруднения;

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити. 
Необходимостта от модернизиране на 
съществуващата инфраструктура не се 
счита за причина, на която се дължат 
участъците със затруднения; в сферата 
на енергетиката това е липсата на 
капацитет за междусистемно 
свързване или поради отсъствие на 
инфраструктура, или поради 
ограничено подаване или несигурно 
управление на системата;

Or. en

Изменение 255
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, 
габарити. Необходимостта от 
модернизиране на съществуващата 
инфраструктура не се счита за 
причина, на която се дължат 
участъците със затруднения;

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа и/или функционална пречка, 
която води до неефективност на 
системата, засягаща непрекъснатостта 
на потоците на дълги разстояния. Такава 
пречка може да бъде преодоляна чрез 
нова инфраструктура и/или чрез 
усъвършенстване или модернизиране 
на съществуващата инфраструктура;

Or. en

Изменение 256
Jörg Leichtfried

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да 
бъде преодоляна чрез нова 
инфраструктура като мостове или 
тунели, които разрешават проблеми 
като например наклони, радиуси на 
кривата, габарити. Необходимостта 
от модернизиране на съществуващата 
инфраструктура не се счита за 
причина, на която се дължат 
участъците със затруднения;

(12) „участък със затруднения“ в 
транспорта означава физическа и/или 
функционална пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния и която може да бъде 
преодоляна чрез обновяване или 
модернизиране на съществуващата 
инфраструктура и/или чрез нова 
инфраструктура;

Or. de
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Обосновка

През 2008 г. за вътрешно корабоплаване редовно се използва мрежа от водни пътища 
с дължина 40,929 км. Отстраняването на участъци със затруднения в повечето 
случаи се отнася до мерки, свързани с вече съществуващи водни пътища.

Изменение 257
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, 
габарити. Необходимостта от 
модернизиране на съществуващата 
инфраструктура не се счита за 
причина, на която се дължат 
участъците със затруднения;

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа и/или функционална пречка, 
която води до неефективност на 
системата, засягаща непрекъснатостта 
на потоците на дълги разстояния. Тази 
функционална пречка може бъде 
отстранена чрез подобряване на 
съществуващата инфраструктура 
и/или чрез нова инфраструктура;

Or. de

Обосновка

Участъците със затруднения по мрежата от водни пътища в повечето случаи се 
отнасят до съществуващи водни пътища, следователно при това определение трябва 
да бъдат взети под внимание специалните изисквания на вътрешното корабоплаване.

Изменение 258
Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 20a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) „изолирана мрежа“ означава 
железопътната мрежа на държава 
членка или част от тази мрежа, 
както е посочено в член 3, буква рр) 
от Регламент (ЕС) № ХХХ/2012 
[Насоки за ТЕМ-Т]

Or. en

Изменение 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът за свързване на Европа 
дава възможност за подготовката и 
изпълнението на проекти от общ 
интерес в рамките на политиката за 
трансевропейските мрежи в секторите 
на енергетиката, транспорта и 
телекомуникациите. Посредством 
Механизма за свързване на Европа се 
подкрепя по-специално изпълнението на 
проекти, насочени към развитието и 
изграждането на нова или 
модернизирането на съществуващата 
инфраструктура в областта на 
транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите. За тази цел 
Механизмът за свързване на Европа 
следва да бъде насочен към постигането 
на следните цели:

Механизмът за свързване на Европа 
дава възможност за подготовката и 
изпълнението на проекти от общ 
интерес в рамките на политиката за 
трансевропейските мрежи в секторите 
на енергетиката, транспорта и 
телекомуникациите. Посредством 
Механизма за свързване на Европа се 
подкрепя по-специално изпълнението на 
проекти, насочени към развитието и 
изграждането на нова или 
модернизирането и възстановяването 
на съществуващата инфраструктура в 
областта на транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите. За тази цел 
Механизмът за свързване на Европа 
следва да бъде насочен към постигането 
на следните цели:

Or. en

Изменение 260
Nuno Teixeira
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент.

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес, и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент. Тази цел следва 
да постави акцент, по-специално 
върху регионите с неблагоприятни 
природни и демографски условия, като 
например най-отдалечените региони.

Or. pt

Обосновка

Постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, насърчаващи интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, следва да взема предвид всички региони на ЕС с оглед 
стимулирането на справедлив и балансиран растеж.

Изменение 261
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент.

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством дела на всяка завършена 
мрежа чрез проекти от общ интерес, 
обема на частните инвестиции, 
привлечени в проекти от общ интерес, и 
дела на всяка завършена мрежа чрез 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 262
Jean-Jacob Bicep

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на 
конкурентоспособността и на 

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни,
високоефективни и устойчиви
трансевропейски мрежи, като по този 
начин осигурява за целия Европейски 
съюз необходимите условия за по-
добро икономическо, социално и 
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икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
рамките на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент;

териториално сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент;

Or. fr

Изменение 263
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 

а) да допринесе за интелигентно, 
устойчиво и приобщаващо 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на свеждането до минимум 
на външните разходи, подобряване на 
конкурентоспособността и на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти, като 
използване на приходите от 
прилагането на принципа 
„замърсителят плаща“, пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
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публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент;

синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент, както и чрез 
съответния дял на рисковете, 
приходите и загубите за публичните 
и частните инвеститори.

Or. en

Изменение 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент; То ще трябва да 
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настоящия регламент; отговаря на принципите за 
технологична неутралност и 
балансирана ефективност на 
разходите.

Or. fr

Изменение 265
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на 
конкурентоспособността и на
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент;

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на икономическото,
социалното и териториалното 
сближаване в рамките на единния пазар 
чрез комбинация от финансови 
инструменти и пряка подкрепа от Съюза 
и чрез използване на синергиите между 
секторите. Постигането на тази цел ще 
се измерва посредством 
ефективността на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално на онези
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Ефективността на инвестициите, благодарение на които проектите от общ интерес 
биват завършвани в очаквания срок, е единственият надежден метод за оценка на 
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приноса към устойчив и приобщаващ растеж: равнището на публични или частни 
фондове само по себе си не гарантира надежден резултат.

Изменение 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент;

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, които отчитат бъдещите 
транспортни потоци, като по този 
начин увеличава ползите за целия 
Европейски съюз по отношение на 
конкурентоспособността и на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 267
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент;

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент; постигането на 
тази цел също ще бъде измерено чрез 
кумулативния ефект на тези проекти 
от общ интерес върху цялостните 
цели на стратегията „Европа 2020”.

Or. en

Изменение 268
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
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ползите за целия Европейски съюз по
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент;

ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични, частни или 
публично-частни инвестиции среда 
чрез комбинация от финансови 
инструменти и пряка подкрепа от Съюза 
и чрез използване на синергиите между 
секторите. Постигането на тази цел ще 
се измерва посредством обема на 
публичните, частните или публично-
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент;

Or. es

Изменение 269
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки.

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки. 
Постигането на тази цел ще се 
измерва посредством дела на 
постигнатите европейски цели чрез 
проекти по настоящия регламенти.

Or. en
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Изменение 270
Jean-Jacob Bicep

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки.

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за устойчиво 
развитие, по-конкретно за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки.

Or. fr

Изменение 271
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки.

б) да даде възможност на Съюза до 
2020 г. и в сравнение с равнищата от 
1990 г. да постигне 20 % намаляване на 
емисиите на парникови газове, 
повишаване с 20 % на енергийната 
ефективност и постигането на дял от 
20 % на енергията от възобновяеми 
източници до 2020 г., като 
същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки.

Or. en
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Изменение 272
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки.

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки, 
като инвестира в енергийна 
ефективност, енергия от 
възобновяеми източници и 
интелигентни разпределителни 
електроенергийни мрежи.

Or. en

Изменение 273
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки.

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
както и да допринесе за постигане на 
целите за 2050 г., като същевременно 
гарантира по-голяма солидарност между 
държавите членки.
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Or. sv

Изменение 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки.

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки.
Установената методология за 
последваща оценка на ефикасността 
и ефективността на инструмента 
включва консултации между 
държавите членки.

Or. pl

Изменение 275
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки.

(б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки. 
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Освен тези цели, следва да се имат 
предвид и целите за дългосрочна 
декарбонизация, така както са 
описани в Пътната карта до 2050 г., 
за нисковъглеродно общество.

Or. it

Изменение 276
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки.

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки, 
като се насочи към конкретни цели за 
намаляване на вътрешните емисии 
от 40 %, 60 % и 80 % съответно за 
2030 г., 2040 г., и 2050 г.

Or. en

Обосновка

Струва си да се припомнят конкретните цели във всеки сектор, определени от ЕП в 
неговата резолюция относно Пътна карта за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, приета миналия 
февруари.

Изменение 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да даде възможност на Съюза да 
постигне целта за сигурност на 
енергийните доставки, включително 
посредством диверсификация.

Or. pl

Изменение 278
Jean-Jacob Bicep

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да гарантира развитието на 
инфраструктура, която зачита 
околната среда в нейната цялост, в 
съответствие с предварителните 
проучвания, както са определени в 
член 3, буква са) от Регламент 
№ ХХХХ/2012 [насоки за ТЕМ-Т], като 
се отчита общото въздействие на 
проектите върху биологичното 
разнообразие, замърсяването на 
водата и на почвата.

Or. fr

Изменение 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) (бележка под линия)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове1, повишаване с 20 % на 

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове1, повишаване с 20 % на 
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енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки.

енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки.

1При подходящите условия — до 30 %. 1Ако бъдат спазени условията,
определени от Европейския съвет —
до 30 %.

Or. en

Изменение 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към общите цели, 
изложени в член 3, Механизмът за 
свързване на Европа следва да 
допринася за постигане на следните 
цели, специфични за сектора:

1. Без да се засягат общите цели, 
изложени в член 3, Механизмът за 
свързване на Европа допринася за 
постигане на следните цели, 
специфични за сектора:

Or. en

Изменение 281
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) премахване на участъците със 
затруднения и попълване на липсващите 
звена, което ще бъде измерено чрез броя 
на новите и подобрените трансгранични 
връзки и премахнатите участъци със 
затруднения по транспортни маршрути, 
които са се възползвали от помощ по 
Механизма за свързване на Европа;

i) премахване на участъците със 
затруднения и попълване на липсващите 
звена, което ще бъде измерено чрез броя 
на новите и подобрените трансгранични 
връзки и премахнатите участъци със 
затруднения по транспортни маршрути 
на всички видове транспорт, които са 
се възползвали от помощ по Механизма 
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за свързване на Европа;

Or. en

Изменение 282
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) премахване на участъците със 
затруднения и попълване на липсващите 
звена, което ще бъде измерено чрез броя 
на новите и подобрените 
трансгранични връзки и премахнатите 
участъци със затруднения по 
транспортни маршрути, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа;

i) премахване на участъците със 
затруднения и попълване на липсващите 
звена, също и посредством 
иновативни ИТС, което ще бъде 
измерено чрез броя на подобрените или 
модернизирани трансгранични връзки и 
премахнатите участъци със затруднения 
по транспортни маршрути, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа;

Or. en

Обосновка

Участъците със затруднения и липсващите звена могат да бъдат премахнати по 
рентабилен начин чрез подобряване на потоците на движение посредством 
подходящи ИТС или значително модернизиране на съществуващата неподходяща 
инфраструктура, и посредством изграждане на нова инфраструктура при цялостно 
спазване на резултатите от анализа на разходите и ползите и на стратегическата 
оценка на въздействието върху околната среда.

Изменение 283
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) премахване на участъците със 
затруднения и попълване на липсващите 

i) премахване на участъците със 
затруднения и попълване на липсващите 
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звена, което ще бъде измерено чрез броя 
на новите и подобрените трансгранични 
връзки и премахнатите участъци със 
затруднения по транспортни маршрути, 
които са се възползвали от помощ по 
Механизма за свързване на Европа;

звена, което ще бъде измерено чрез броя 
на новите и подобрените вътрешни и 
трансгранични връзки и премахнатите 
участъци със затруднения по 
транспортни маршрути, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа;

Or. en

Изменение 284
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) премахване на участъците със 
затруднения и попълване на липсващите 
звена, което ще бъде измерено чрез броя 
на новите и подобрените 
трансгранични връзки и премахнатите 
участъци със затруднения по 
транспортни маршрути, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа;

i) премахване на участъците със 
затруднения, подобряване на 
свързаността с градските и 
регионалните възли, попълване на 
липсващите звена и подобряване на 
железопътните връзки с 
промишлените райони и обекти, 
което ще бъде измерено чрез броя на 
трансграничните участъци и 
промишлените коловози, които са 
били изоставени или прекъснати след 
Втората световна война, и 
рехабилитирани или реконструирани, 
както и чрез броя на премахнатите 
участъци със затруднения по 
транспортни маршрути, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа;

Or. en

Изменение 285
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) премахване на участъците със 
затруднения и попълване на липсващите 
звена, което ще бъде измерено чрез броя 
на новите и подобрените трансгранични 
връзки и премахнатите участъци със 
затруднения по транспортни маршрути, 
които са се възползвали от помощ по 
Механизма за свързване на Европа;

i) премахване на участъците със 
затруднения, попълване на липсващите 
звена и свързване на трансграничните 
отсечки, което ще бъде измерено чрез 
броя на новите и подобрените 
трансгранични връзки и премахнатите 
участъци със затруднения по 
транспортни маршрути, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа;

Or. es

Изменение 286
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна мрежа в 
27-те държави членки на ЕС и 
дължината на високоскоростната 
железопътна мрежа в 27-те държави 
членки на ЕС;

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна и 
автомобилна мрежа и мрежата на 
вътрешните водни пътища в 27-те 
държави — членки на ЕС, 
модернизирани съобразно 
изискванията за основната мрежа, и 
с увеличената дължина на 
високоскоростната железопътна мрежа в 
27-те държави — членки на ЕС;

Or. en

Изменение 287
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна
мрежа в 27-те държави членки на ЕС 
и дължината на високоскоростната 
железопътна мрежа в 27-те държави 
членки на ЕС;

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
железопътната и речната мрежа в 
27-те държави — членки на ЕС;

Or. en

Обосновка

Връзката с най-нисковъглеродните и екологосъобразни средства за транспорт трябва 
да бъде ясно отнесена към цялата речна и железопътна мрежа на ЕС, без никаква 
разлика.

Изменение 288
Philip Bradbourn

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 - буква а - подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна 
мрежа в 27-те държави членки на ЕС 
и дължината на високоскоростната 
железопътна мрежа в 27-те държави 
членки на ЕС;

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план по 
мрежите, създадени посредством 
настоящия регламент, което ще бъде 
измерено с дължината на 
транспортната инфраструктура, 
преминаваща през 27-те държави —
членки на ЕС, без големи участъци със 
затруднения;

Or. en

Изменение 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна
мрежа в 27-те държави-членки на ЕС и 
дължината на високоскоростната 
железопътна мрежа в 27-те държави 
— членки на ЕС;

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
железопътната и речната мрежа, 
създадена или подобрена чрез 
настоящия регламент, в 27-те 
държави — членки на ЕС, и с броя на 
създадените морски магистрали;

Or. fr

Обосновка

Речният транспорт и морските магистрали ще допринесат за дългосрочната 
устойчивост и ефективност на транспорта по същия начин, както и железопътният 
сектор. Освен това споменаването на морските магистрали е по-целесъобразно от 
гледна точка на устойчивостта и ефективността, отколкото на целта за 
интегриране и взаимно свързване (противно на това, което предлагат 
съдокладчиците в изменение 38).

Изменение 290
Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна мрежа в 
27-те държави членки на ЕС и 
дължината на високоскоростната 
железопътна мрежа в 27-те държави 
членки на ЕС;

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна мрежа в 
27-те държави — членки на ЕС и 
дължината на високоскоростната 
железопътна мрежа в 27-те държави —
членки на ЕС; и гарантиране, че 
дължината на пътищата от 
основната мрежа има подходящо 
покритие в инфраструктурно 
отношение с цел доставка на 
алтернативни горива за превозните 
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средства, които използват тези 
пътища в 27-те държави — членки на 
ЕС, и намаляване на жертвите на 
пътно-транспортни произшествия 
по пътната мрежа на 27-те държави 
членки;

Or. en

Обосновка

Важно е да се разбере, че в бъдеще пътищата все още ще съставляват основна част 
от транспортната мрежа на ЕС. Във връзка с това трябва да се положат всички 
усилия за декарбонизирането ѝ и да се гарантира, че вървим към възобновяеми горива, 
които да задвижват превозните средства на пътя.

Изменение 291
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което
ще бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна
мрежа в 27-те държави членки на ЕС и
дължината на високоскоростната 
железопътна мрежа в 27-те държави 
членки на ЕС;

ii) осигуряване на устойчиви и 
ефикасни транспортни системи в 
дългосрочен план. Постигането на 
тази цел ще бъде измерено с дължината 
на железопътната мрежа в 27-те 
държави — членки на ЕС, в 
съответствие с изискванията, 
установени в член 45, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № XXXX/2012 [Насоки 
за ТЕМ-T], с дължината на 
високоскоростната железопътна мрежа в 
27-те държави — членки на ЕС, с 
дължината на мрежата на 
вътрешните водни пътища и 
дължината по класове пътища в 27-
те държави — членки на ЕС, с 
дължината на пътищата от 
основната мрежа с подходящо 
инфраструктурно покритие, по 
които могат да се доставят 
алтернативни горива за превозните 
средства в 27-те държави — членки 
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на ЕС, и с намаляването на 
жертвите на пътно-транспортни 
произшествия по пътната мрежа в
27-те държави — членки на ЕС;

Or. en

Изменение 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна мрежа в 
27-те държави членки на ЕС и 
дължината на високоскоростната 
железопътна мрежа в 27-те държави 
членки на ЕС;

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна мрежа в 
27-те държави — членки на ЕС и 
дължината на високоскоростната 
железопътна и речна мрежа, създадена 
или подобрена чрез настоящия 
регламент, в 27-те държави — членки
на ЕС;

Or. en

Изменение 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна мрежа в 
27-те държави членки на ЕС и 
дължината на високоскоростната 
железопътна мрежа в 27-те държави 
членки на ЕС;

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в краткосрочен и
дългосрочен план, което ще бъде 
измерено с дела на железопътния 
транспорт сред видовете транспорт, 
както и с дължината и дела на 
конвенционалната железопътна мрежа в 
27-те държави — членки на ЕС.
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Дължината на високоскоростната
железопътна мрежа може да се вземе 
предвид там, където тези линии са 
част от концепцията за всеобхватна 
мрежа с цел подобряване на 
железопътните услуги.

Or. en

Изменение 294
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна мрежа в 
27-те държави-членки на ЕС и 
дължината на високоскоростната 
железопътна мрежа в 27-те държави-
членки на ЕС;

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна мрежа в 
27-те държави — членки на ЕС и 
дължината на високоскоростната 
железопътна мрежа в 27-те държави —
членки на ЕС, както и с мрежата на 
морските и речните пристанища в 
тях;

Or. ro

Изменение 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна 
мрежа в 27-те държави членки на ЕС
и дължината на високоскоростната 

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което ще 
бъде измерено чрез прилагане на 
научна методология, ясно показваща 
ползите от финансираните проекти 
в икономическо и екологично 
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железопътна мрежа в 27-те държави 
членки на ЕС;

отношение

Or. en

Обосновка

Измерването на устойчивостта и ефикасността посредством дължината на 
железопътната мрежа не е достатъчно. В дългосрочен план следва да се въведе 
надеждна методология за това измерване.

Изменение 296
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план, което
ще бъде измерено с дължината на 
конвенционалната железопътна мрежа 
в 27-те държави членки на ЕС и 
дължината на високоскоростната 
железопътна мрежа в 27-те държави 
членки на ЕС;

ii) осигуряване на устойчиви и 
ефикасни транспортни системи в 
дългосрочен план. Постигането на 
тази цел ще бъде измерено с дължината 
на железопътната мрежа в 27-те 
държави — членки на ЕС, в 
съответствие с изискванията, 
установени в член 45, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № XXXX/2012 [Насоки 
за ТЕМ-T], с дължината на 
високоскоростната железопътна мрежа
в 27-те държави — членки на ЕС, с 
дължината на мрежата на 
вътрешните водни пътища и 
дължината по класове пътища в 27-
те държави — членки на ЕС, с 
дължината на пътищата от 
основната мрежа с подходящо 
инфраструктурно покритие, по 
които могат да се доставят 
алтернативни горива за превозните 
средства в 27-те държави — членки 
на ЕС, и с намаляването на 
жертвите на пътно-транспортни 
произшествия по пътната мрежа в 
27-те държави — членки на ЕС;
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Or. en

Обосновка

Поради важността от декарбонизиране на автомобилния транспорт, е необходима 
мярка за мониторинг на напредъка.

Изменение 297
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) премахване на несъответствията 
между транспортните 
инфраструктури и системи в 
държавите членки. Постигането на 
тази цел ще бъде измерено чрез 
мрежата от магистрали и 
високоскоростни пътища, 
дължината на конвенционалната и 
високоскоростната железопътна 
мрежа и броя на новите или 
модернизираните морски и вътрешни 
речни пристанища в държавите 
членки, които се присъединиха на 1 
май 2004 г.;

Or. ro

Изменение 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) оптимизиране на интеграцията и 
взаимното свързване на видовете 
транспорт и засилване на оперативната 
съвместимост на транспортните услуги. 
Постигането на тази цел ще бъде 

iii) оптимизиране на интеграцията и 
взаимното свързване на видовете 
транспорт и засилване на оперативната 
съвместимост на транспортните услуги. 
Постигането на тази цел ще бъде 
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измерено чрез броя на пристанищата
и летищата, свързани с железопътната 
мрежа.

измерено чрез броя на вътрешните и 
морските пристанища и летищата, 
свързани както помежду си, така и с 
железопътната мрежа и речните 
пътища, а така също и чрез броя на 
създадените мултимодални 
логистични платформи.

Or. fr

Обосновка

На свързването с речната мрежа трябва да се отдаде същото значение като на 
свързването с железопътната мрежа. Важно е също така де се насърчи взаимното 
свързване между вътрешните и морските пристанища и летищата.

Изменение 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) оптимизиране на интеграцията и 
взаимното свързване на видовете 
транспорт и засилване на оперативната 
съвместимост на транспортните услуги. 
Постигането на тази цел ще бъде 
измерено чрез броя на пристанищата 
и летищата, свързани с 
железопътната мрежа.

iii) оптимизиране на интеграцията и 
взаимното свързване на видовете 
транспорт и засилване на оперативната 
съвместимост на транспортните услуги. 
Постигането на тази цел ще бъде 
измерено като се приложи научна 
методология, която ще показва ясно 
ползите от финансираните проекти 
в икономическо и екологично 
отношение

Or. en

Обосновка

Измерването на интеграцията и взаимното свързване на видовете транспорт и на 
оперативната съвместимост посредством броя на пристанищата и летищата не е 
достатъчно. В дългосрочен план следва да се въведе надеждна методология за това 
измерване.
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Изменение 300
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) оптимизиране на интеграцията и 
взаимното свързване на видовете 
транспорт и засилване на оперативната 
съвместимост на транспортните услуги. 
Постигането на тази цел ще бъде 
измерено чрез броя на пристанищата и 
летищата, свързани с железопътната
мрежа.

iii) оптимизиране на интеграцията и 
взаимното свързване на видовете 
транспорт и засилване на оперативната 
съвместимост на транспортните услуги. 
Постигането на тази цел ще бъде 
измерено чрез броя на промишлените 
центрове, пристанищата и летищата, 
свързани с железопътната мрежа.

Or. ro

Изменение 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) оптимизиране на интеграцията и 
взаимното свързване на видовете 
транспорт и засилване на оперативната 
съвместимост на транспортните услуги. 
Постигането на тази цел ще бъде 
измерено чрез броя на пристанищата и 
летищата, свързани с железопътната 
мрежа.

iii) оптимизиране на интеграцията и 
взаимното свързване на видовете 
транспорт и засилване на оперативната 
съвместимост и достъпността на 
транспортните услуги. Постигането на 
тази цел ще бъде измерено чрез броя на 
пристанищата и летищата, свързани с 
железопътната мрежа.

Or. en

Обосновка

Достъпността е цел, спомената в предложението за ТЕМ-Т (членове 4.1, буква г) и 
4.2, буква к)), а също така и в съображение 31 от предложението относно МСЕ. 
Следователно тя трябва да бъде отразена в целите, подчертани в регламента 
относно МСЕ.
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Изменение 302
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) оптимизиране на интеграцията и 
взаимното свързване на видовете 
транспорт и засилване на оперативната 
съвместимост на транспортните услуги. 
Постигането на тази цел ще бъде 
измерено чрез броя на пристанищата и 
летищата, свързани с железопътната 
мрежа.

iii) оптимизиране на интеграцията и 
взаимното свързване на видовете 
транспорт и засилване на оперативната 
съвместимост на транспортните услуги. 
Постигането на тази цел ще бъде 
измерено чрез броя на пристанищата и 
летищата, свързани с железопътната 
мрежа, чрез внедряването на системи 
за управление на железопътния 
транспорт (ERTMS), речни 
информационни услуги (RIS) и 
интелигентни транспортни системи 
(ITS), както и чрез броя на градските 
райони с интегрирани логистични 
системи за управление с „близки до 
нулевите“ емисии на CO2.

Or. en

Обосновка

Интеграцията и оперативната съвместимост трябва да включват както мрежата и 
съответното измерване на интелигентните транспортни системи за пътищата или 
съоръженията за безопасна оперативна съвместимост, които се прилагат, така и 
устойчивостта на претоварените градски райони, както се изисква в 10-те цели на 
Бялата книга за транспорта.

Изменение 303
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) оптимизиране на интеграцията и 
взаимното свързване на видовете 
транспорт и засилване на оперативната 

iii) оптимизиране на интеграцията и 
взаимното свързване на видовете 
транспорт и засилване на
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съвместимост на транспортните услуги. 
Постигането на тази цел ще бъде 
измерено чрез броя на пристанищата и 
летищата, свързани с железопътната 
мрежа.

комбинирания транспорт и
оперативната съвместимост на 
транспортните услуги. Постигането на 
тази цел ще бъде измерено чрез броя на 
пристанищата, летищата и 
транспортните възли, свързани с 
железопътната мрежа.

Or. en

Изменение 304
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) оптимизиране на интегрирането и 
взаимното свързване на видовете
транспорт и засилване на оперативната 
съвместимост на транспортните услуги. 
Постигането на тази цел ще бъде 
измерено чрез броя на пристанищата и 
летищата, свързани с железопътната 
мрежа.

iii) оптимизиране на интегрирането и 
взаимното свързване на видовете
транспорт и засилване на оперативната 
съвместимост на транспортните услуги. 
Постигането на тази цел ще бъде 
измерено чрез броя на пристанищата и 
летищата, логистичните и 
мултимодалните платформи и 
морските магистрали, свързани или 
които могат да бъдат свързани с 
железопътната мрежа.

Or. es

Изменение 305
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) насърчаване на преминаването на 
различните видове транспорт към по-
устойчиви средства, като например 
железопътен и устойчив воден 
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транспорт, с цел да се намалят до 
минимум всички екологични и 
социални разходи, включително 
аварии, емисии на парникови газове, 
замърсители на въздуха, шум, 
замърсяване на почвите и водите, 
както и да се запази биологичното 
разнообразие, местообитанията и 
здравето;

Or. en

Изменение 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) подготовка за бъдещите 
транспортни потоци.

Or. en

Изменение 307
Владко Тодоров Панайотов, Sophie Auconie

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) предоставяне на условия за 
декарбонизация на всички видове 
транспорт чрез преход към 
иновативни, нисковъглеродни и 
енергийно ефективни транспортни 
технологии, както и чрез 
въвеждането на системи за 
алтернативно задвижване и 
осигуряването на подходяща 
инфраструктура, необходима за 
осъществяването на прехода към 
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нисковъглеродна икономика и 
транспортна система.

Or. en

Изменение 308
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) насърчаване на по-нататъшната 
интеграция на вътрешния енергиен 
пазар и оперативната съвместимост на 
трансграничните електроенергийни и 
газови мрежи, включително чрез 
гарантиране на това, че нито една 
държава членка не е изолирана от 
европейската мрежа; тази цел се 
измерва чрез броя на проектите, които 
ефективно свързват мрежите на 
държавите членки и които премахват 
вътрешните участъци със затруднения;

i) насърчаване на по-нататъшната 
интеграция на вътрешния енергиен 
пазар и оперативната съвместимост на 
трансграничните електроенергийни и 
газови мрежи, включително чрез 
гарантиране на това, че нито една 
държава членка не е изолирана от 
европейската мрежа или зависима от 
един източник; тази цел се измерва 
чрез броя на проектите, които 
ефективно допринасят за 
конкуренцията на източниците и 
изравняването на цените, като
свързват мрежите на държавите членки 
и премахват вътрешните участъци със 
затруднения;

Or. en

Изменение 309
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) насърчаване на по-нататъшната 
интеграция на вътрешния енергиен 
пазар и оперативната съвместимост на 
трансграничните електроенергийни и 

i) насърчаване на по-нататъшната 
интеграция на вътрешния енергиен 
пазар и оперативната съвместимост на 
трансграничните електроенергийни и 
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газови мрежи, включително чрез 
гарантиране на това, че нито една 
държава членка не е изолирана от 
европейската мрежа; тази цел се 
измерва чрез броя на проектите, които 
ефективно свързват мрежите на 
държавите членки и които премахват
вътрешните участъци със затруднения;

газови мрежи, включително чрез 
гарантиране на това, че нито една 
държава членка не е изолирана от 
европейската мрежа; тази цел се 
измерва чрез броя на завършените 
проекти, които ефективно свързват 
всяка от мрежите на държавите членки 
с тези на съседните държави членки, 
чрез дела от националното 
потребление, който би могъл да бъде 
предоставен посредством взаимното 
свързване с европейска мрежа и чрез
премахването на вътрешните участъци 
със затруднения;

Or. en

Изменение 310
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) насърчаване на по-нататъшната 
интеграция на вътрешния енергиен 
пазар и оперативната съвместимост на 
трансграничните електроенергийни и 
газови мрежи, включително чрез 
гарантиране на това, че нито една 
държава членка не е изолирана от 
европейската мрежа; тази цел се 
измерва чрез броя на проектите, 
които ефективно свързват мрежите 
на държавите членки и които 
премахват вътрешните участъци със 
затруднения;

i) насърчаване на по-нататъшната 
интеграция на вътрешния енергиен 
пазар и оперативната съвместимост на 
електроенергийните мрежи, 
включително чрез гарантиране на 
развитието на интелигентни 
преносни мрежи, по-нататъшното 
възприемане на възобновяеми 
енергийни източници и на това нито 
една държава членка да не е изолирана 
от европейската мрежа;

Or. en

Изменение 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) насърчаване на по-нататъшната 
интеграция на вътрешния енергиен 
пазар и оперативната съвместимост на 
трансграничните електроенергийни и 
газови мрежи, включително чрез 
гарантиране на това, че нито една 
държава членка не е изолирана от 
европейската мрежа; тази цел се 
измерва чрез броя на проектите, които 
ефективно свързват мрежите на 
държавите членки и които премахват 
вътрешните участъци със затруднения;

i) насърчаване на по-нататъшната 
интеграция на вътрешния енергиен 
пазар и оперативната съвместимост на 
трансграничните електроенергийни, 
нефтопроводни и газови мрежи, 
включително чрез гарантиране на това, 
че нито една държава членка не е 
изолирана от европейската мрежа; тази 
цел се измерва чрез броя на проектите, 
които ефективно свързват мрежите на 
държавите членки и които премахват 
вътрешните участъци със затруднения;

Or. pl

Изменение 312
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) насърчаване на по-нататъшната 
интеграция на вътрешния енергиен 
пазар и оперативната съвместимост на 
трансграничните електроенергийни и
газови мрежи, включително чрез 
гарантиране на това, че нито една 
държава членка не е изолирана от 
европейската мрежа; тази цел се 
измерва чрез броя на проектите, които 
ефективно свързват мрежите на 
държавите членки и които премахват 
вътрешните участъци със затруднения;

i) насърчаване както на интеграцията
на вътрешния енергиен пазар и 
оперативната съвместимост на 
трансграничните електроенергийни 
мрежи и мрежите за природен газ, 
така и на развитието на местни 
енергопреносни мрежи чрез 
гарантиране на това, че нито една 
държава членка не е изолирана от 
европейската мрежа; тази цел се 
измерва чрез броя на проектите, които 
ефективно засилват мрежите на 
държавите членки и които премахват 
вътрешните участъци със затруднения;

Or. en
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Обосновка

Интеграцията и взаимното свързване сред държавите членки, при пълно спазване на 
условието нито една държава членка да не е изолирана, не са единствените 
ефективни и надеждни решения за премахване на участъците със затрудения: 
развитието на местни интелигентни енергопреносни мрежи би могло да помогне за 
устойчивостта на глобалната мрежа на ЕС.

Изменение 313
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) насърчаване на по-нататъшната
интеграция на вътрешния енергиен 
пазар и оперативната съвместимост на 
трансграничните електроенергийни и 
газови мрежи, включително чрез 
гарантиране на това, че нито една 
държава членка не е изолирана от 
европейската мрежа; тази цел се 
измерва чрез броя на проектите, които 
ефективно свързват мрежите на 
държавите членки и които премахват 
вътрешните участъци със затруднения;

i) насърчаване на засилена конкуренция 
и по-нататъшна интеграция на 
вътрешния енергиен пазар и 
оперативната съвместимост на 
трансграничните електроенергийни и 
газови мрежи, включително чрез 
гарантиране на това, че нито една 
държава членка не е изолирана от 
европейската мрежа; тази цел се 
измерва чрез броя на проектите, които 
ефективно свързват мрежите на 
държавите членки и които премахват 
вътрешните участъци със затруднения;

Or. sv

Изменение 314
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) засилване на сигурността на 
доставките в Съюза, като тази цел 
следва да бъде измерена посредством 
развитието на устойчивостта на 

ii) засилване на сигурността на 
доставките в Съюза, като тази цел
следва да бъде измерена посредством 
развитието на устойчивостта на 
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системата и сигурността на системните 
операции, както и посредством броя на 
проектите, позволяващи 
диверсификация на източниците на 
доставки, партньорите доставчици и 
маршрутите;

системата и сигурността на системните 
операции, както и посредством броя на 
завършените проекти, позволяващи 
диверсификация на източниците на 
доставки, партньорите доставчици и 
маршрутите, както и удължаване на 
периода за местните доставки от 
вътрешния резерв за спешни 
ситуации;

Or. ro

Изменение 315
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) засилване на сигурността на 
доставките в Съюза, като тази цел 
следва да бъде измерена посредством 
развитието на устойчивостта на 
системата и сигурността на системните 
операции, както и посредством броя на 
проектите, позволяващи 
диверсификация на източниците на 
доставки, партньорите доставчици и 
маршрутите;

ii) засилване на сигурността на 
доставките в Съюза, като тази цел 
следва да бъде измерена посредством 
развитието на устойчивостта на 
системата и сигурността на системните 
операции, както и посредством броя на 
проектите, позволяващи 
диверсификация и по-добро използване 
на местно равнище на източниците на 
доставки, партньорите доставчици и 
маршрутите;

Or. en

Обосновка

Развитието на местни интелигентни преносни мрежи може да помогне да се 
гарантира надеждна сигурност на доставките.

Изменение 316
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) засилване на сигурността на 
доставките в Съюза, като тази цел 
следва да бъде измерена посредством 
развитието на устойчивостта на 
системата и сигурността на 
системните операции, както и 
посредством броя на проектите, 
позволяващи диверсификация на 
източниците на доставки, 
партньорите доставчици и 
маршрутите;

ii) засилване на енергийната 
независимост на Съюза, като тази цел 
следва да бъде измерена посредством 
развитието на внедряването на 
интелигентните преносни мрежи, 
оптималното използване на 
активите на енергийната 
инфраструктура, което води до 
повишена енергийна ефективност, и 
интеграцията на разпределените 
възобновяеми енергийни източници;

Or. en

Изменение 317
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) засилване на сигурността на 
доставките в Съюза, като тази цел 
следва да бъде измерена посредством 
развитието на устойчивостта на 
системата и сигурността на системните 
операции, както и посредством броя на 
проектите, позволяващи 
диверсификация на източниците на 
доставки, партньорите доставчици и 
маршрутите;

ii) засилване на сигурността на 
доставките в Съюза, като тази цел 
следва да бъде измерена посредством 
развитието на устойчивостта на 
системата и сигурността на системните 
операции, както и посредством броя на 
проектите, позволяващи 
диверсификация на източниците на 
доставки, двупосочните връзки за 
доставки, партньорите и маршрутите;

Or. en

Изменение 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) засилване на сигурността на 
доставките в Съюза, като тази цел 
следва да бъде измерена посредством 
развитието на устойчивостта на 
системата и сигурността на системните 
операции, както и посредством броя на 
проектите, позволяващи 
диверсификация на източниците на 
доставки, партньорите доставчици и 
маршрутите;

ii) засилване на сигурността на 
доставките в Съюза както в 
електроенергийния, така и в газовия 
сектор, като тази цел следва да бъде 
измерена посредством развитието на 
устойчивостта на системата и 
ефикасността и сигурността на 
системните операции, както и 
посредством броя на проектите, даващи 
възможност за достъп до местните 
възобновяеми енергийни източници и
позволяващи диверсификация на 
източниците на доставки, партньорите 
доставчици и маршрутите;

Or. en

Изменение 319
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) допринасяне за устойчиво развитие и 
опазване на околната среда, по-
специално чрез засилване на 
интеграцията на енергията от 
възобновяеми енергийни източници в 
разпределителната мрежа, и 
разработването на мрежи за 
въглероден диоксид, като тази цел ще 
бъде измерена чрез разпределянето на 
енергията от възобновяеми източници 
от генераторите към главните центрове 
на потребление и обектите за 
съхранение, както и чрез съвкупния 
обем на емисиите на CO2, 
предотвратени посредством 
разработването на проекти, които са се 

iii) допринасяне за устойчиво развитие и 
опазване на околната среда и 
общественото здраве, по-специално 
чрез засилване на интеграцията на 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници в преносната мрежа, като 
тази цел ще бъде измерена чрез преноса
на енергията от възобновяеми 
източници от генераторите към 
главните центрове на потребление и 
обектите за съхранение, както и чрез 
съвкупния обем на емисиите на CO2, 
предотвратени посредством 
разработването на проекти, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа.
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възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа.

Or. en

Обосновка

Целта се отнася до интегрираното развитие на енергия от възобновяеми източници, 
докато развитието на мрежи за въглероден диоксид не е свързано с възобновяемите 
източници.

Изменение 320
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) допринасяне за устойчиво развитие и
опазване на околната среда, по-
специално чрез засилване на 
интеграцията на енергията от 
възобновяеми енергийни източници в 
разпределителната мрежа, и 
разработването на мрежи за 
въглероден диоксид, като тази цел ще 
бъде измерена чрез разпределянето на 
енергията от възобновяеми източници 
от генераторите към главните 
центрове на потребление и обектите 
за съхранение, както и чрез съвкупния 
обем на емисиите на CO2, 
предотвратени посредством 
разработването на проекти, които са 
се възползвали от помощ по Механизма 
за свързване на Европа.

iii) допринасяне за устойчиво развитие,
опазване на околната среда и целите на 
Съюза относно климата чрез 
намаляване на търсенето на енергия в 
Съюза и развитието на интегрирана 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници в преносната и
разпределителната мрежа, като тази цел 
ще бъде измерена чрез процентния дял
на енергията от възобновяеми 
източници спрямо общото енергийно 
потребление в Съюза, броя на 
интелигентните електропреносни 
мрежи и посредством общо 
потребената енергия при 
изпълнението на проекти, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа.

Or. en

Изменение 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) допринасяне за устойчиво развитие и 
опазване на околната среда, по-
специално чрез засилване на 
интеграцията на енергията от 
възобновяеми енергийни източници в 
разпределителната мрежа, и 
разработването на мрежи за въглероден 
диоксид, като тази цел ще бъде 
измерена чрез разпределянето на 
енергията от възобновяеми източници 
от генераторите към главните центрове 
на потребление и обектите за 
съхранение, както и чрез съвкупния 
обем на емисиите на CO2, 
предотвратени посредством 
разработването на проекти, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа.

iii) допринасяне за устойчиво развитие и 
опазване на околната среда, по-
специално чрез засилване на 
интеграцията на енергията от 
възобновяеми енергийни източници в 
преносната мрежа, и разработването на 
мрежи за въглероден диоксид и 
инвестиране в устойчив транспорт, 
като тази цел ще бъде измерена чрез 
преноса на енергията от възобновяеми 
източници от генераторите към 
главните центрове на потребление и 
обектите за съхранение, както и чрез 
съвкупния обем на емисиите на CO2, 
предотвратени посредством 
разработването на проекти, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа.

Or. en

Изменение 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) допринасяне за устойчиво развитие и 
опазване на околната среда, по-
специално чрез засилване на 
интеграцията на енергията от 
възобновяеми енергийни източници в 
разпределителната мрежа, и 
разработването на мрежи за въглероден 
диоксид, като тази цел ще бъде 
измерена чрез разпределянето на 
енергията от възобновяеми източници 
от генераторите към главните центрове 

iii) допринасяне за устойчиво развитие и 
опазване на околната среда, по-
специално чрез засилване на 
интеграцията на енергията от 
възобновяеми енергийни източници в 
преносната мрежа, и разработването на 
мрежи за въглероден диоксид, като тази 
цел ще бъде измерена чрез преноса на 
енергията от възобновяеми източници 
от генераторите към главните центрове 
на потребление и обектите за 



PE496.337v01-00 154/159 AM\912704BG.doc

BG

на потребление и обектите за 
съхранение, както и чрез съвкупния 
обем на емисиите на CO2, 
предотвратени посредством 
разработването на проекти, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа.

съхранение, дела на възникналото 
търсене, както и чрез съвкупния обем 
на емисиите на CO2, предотвратени 
посредством разработването на проекти, 
които са се възползвали от помощ по 
Механизма за свързване на Европа.

Or. en

Обосновка

Проектите следва да се оценяват и според степента, до която търсенето може да 
бъде управлявано в посока нагоре или надолу.

Изменение 323
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) допринасяне за устойчиво развитие и 
опазване на околната среда, по-
специално чрез засилване на 
интеграцията на енергията от 
възобновяеми енергийни източници в 
разпределителната мрежа, и 
разработване на мрежи за въглероден 
диоксид,. като тази цел ще бъде
измерена чрез разпределянето на 
енергията от възобновяеми източници 
от генераторите към главните центрове 
на потребление и обектите за 
съхранение, както и чрез съвкупния 
обем на емисиите на CO2, 
предотвратени посредством
разработването на проекти, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа.

iii) допринасяне за устойчиво развитие и 
опазване на околната среда, опо-
специално чрез засилване на 
интеграцията на енергията от 
възобновяеми енергийни източници в 
преносната мрежа, и разработване на 
мрежи за интелигентна енергия. като 
тази цел ще бъде измерена чрез преноса
на енергията от възобновяеми 
източници от генераторите към 
главните центрове на потребление и 
обектите за съхранение, както и чрез 
съвкупния обем на емисиите на CO2, 
предотвратени посредством 
разработването на проекти, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа, както и общото 
количество от възобновяеми 
енергийни източници, интегрирани в 
европейската енергийна система.

Or. it
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Изменение 324
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) допринасяне за устойчиво развитие и 
опазване на околната среда, по-
специално чрез засилване на 
интеграцията на енергията от 
възобновяеми енергийни източници в 
разпределителната мрежа, и 
разработването на мрежи за 
въглероден диоксид, като тази цел ще 
бъде измерена чрез разпределянето на 
енергията от възобновяеми източници 
от генераторите към главните центрове 
на потребление и обектите за 
съхранение, както и чрез съвкупния 
обем на емисиите на CO2, 
предотвратени посредством 
разработването на проекти, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа.

iii) допринасяне за устойчиво развитие и 
опазване на околната среда, по-
специално чрез намаляване на 
емисиите на парникови газове и
засилване на интеграцията на енергията 
от възобновяеми енергийни източници в 
преносната мрежа, като тази цел ще 
бъде измерена чрез преноса на 
енергията от възобновяеми източници 
от генераторите към главните центрове 
на потребление и обектите за 
съхранение, както и чрез съвкупния 
обем на емисиите на CO2, 
предотвратени посредством 
разработването на проекти, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
свързване на Европа.

Or. sv

Изменение 325
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) ускоряване на реализирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи и тяхното въвеждане, 
включително от малките и средните 
предприятия (МСП); тази цел се 
измерва чрез степента на покритие от 

i) ускоряване на реализирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи и тяхното въвеждане, 
включително от малките и средните 
предприятия (МСП); тази цел се 
измерва чрез степента на покритие от 
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широколентови и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, както и посредством броя на 
домакинствата, сключили договор за 
абонамент за интернет със скорост над
100 Mbps;

широколентови и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, както и посредством броя на 
домакинствата, сключили договор за 
абонамент за интернет със скорост от
100 Mbps и по-висока;

Or. en

Изменение 326
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) ускоряване на реализирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи и тяхното въвеждане, 
включително от малките и средните 
предприятия (МСП); тази цел се 
измерва чрез степента на покритие 
от широколентови и 
свръхвисокоскоростни 
широколентови мрежи, както и 
посредством броя на домакинствата, 
сключили договор за абонамент за 
интернет със скорост над 100 Mbps;

i) ускоряване на реализирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи и тяхното въвеждане, 
включително от малките и средните 
предприятия (МСП), като се 
гарантира, че до 2020 г. всички 
европейци ще имат достъп до 
скорост от 100 Mbps, а 50 % от 
домакинствата в ЕС — до 1 Gbits или 
по-висока.

Or. en

Изменение 327
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) ускоряване на реализирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 

i) ускоряване на реализирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
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мрежи и тяхното въвеждане, 
включително от малките и средните 
предприятия (МСП); тази цел се 
измерва чрез степента на покритие 
от широколентови и 
свръхвисокоскоростни 
широколентови мрежи, както и 
посредством броя на домакинствата, 
сключили договор за абонамент за 
интернет със скорост над 100 Mbps;

мрежи и тяхното въвеждане, 
включително от малките и средните 
предприятия (МСП), като се 
гарантира, че до 2020 г. всички 
европейци ще имат достъп до 
скорост от 100 Mbps, а 50 % от 
домакинствата в ЕС — до 1 Gbits или 
по-висока;

Or. en

Изменение 328
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) ускоряване на реализирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи и тяхното въвеждане, 
включително от малките и средните 
предприятия (МСП); тази цел се 
измерва чрез степента на покритие от 
широколентови и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, както и посредством броя на 
домакинствата, сключили договор за 
абонамент за интернет със скорост над 
100 Mbps;

i) стимулиране и генериране на 
търсене на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни 
широколентови услуги чрез 
насърчаване на взаимната свързаност 
и оперативната съвместимост на 
националните публични услуги 
онлайн, както и на достъпа до тези 
мрежи, като тази цел се измерва 
посредством процента на 
гражданите и предприятията, които 
използват публични услуги онлайн, 
както и чрез наличността на такива 
услуги на трансгранично равнище;
ia) ускоряване на реализирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи и тяхното въвеждане чрез 
финансови инструменти, за да се 
отговори на съществуващото и 
нарастващо търсене, включително от 
малките и средните предприятия 
(МСП); тази цел се измерва чрез 
степента на покритие от широколентови 
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и свръхвисокоскоростни 
широколентови мрежи, както и 
посредством броя на домакинствата, 
сключили договор за абонамент за 
интернет със скорост над 100 Mbps;

Or. en

Изменение 329
James Elles

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) ускоряване на реализирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи и тяхното въвеждане, 
включително от малките и средните
предприятия (МСП); тази цел се 
измерва чрез степента на покритие от 
широколентови и 
свръхвисокоскоростни широколентови
мрежи, както и посредством броя на 
домакинствата, сключили договор за 
абонамент за интернет със скорост 
над 100 Mbps;

i) ускоряване на реализирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи с цел създаване на работни 
места и растеж и тяхното въвеждане, 
по-специално, като свързва малките и 
средни предприятия, за да ги направи 
по-конкурентоспособни; по този 
начин показателят за постигната 
степен на покритите от широколентови 
и свръхвисокоскоростни мрежи следва 
да е над 100mbpsс оглед гарантиране 
на пълното постигане на целите на 
Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа 
възможно най-скоро;

Or. en

Изменение 330
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2 - буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) ускоряване на реализирането на i) ускоряване на реализирането на 
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високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи и тяхното въвеждане, 
включително от малките и средните 
предприятия (МСП); тази цел се 
измерва чрез степента на покритие от 
широколентови и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, както и посредством броя на 
домакинствата, сключили договор за 
абонамент за интернет със скорост над 
100 Mbps;

високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи и тяхното въвеждане, 
включително от малките и средните 
предприятия (МСП), с цел да се 
премахне цифровото разделение 
между отделните зони на Съюза; тази 
цел се измерва чрез степента на 
покритие от широколентови и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, както и посредством броя на 
домакинствата, сключили договор за 
абонамент за интернет със скорост над 
100 Mbps;

Or. it

Изменение 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) насърчаване на взаимосвързаността и 
оперативната съвместимост на 
националните публични услуги онлайн, 
както и на достъпа до тези мрежи, като 
тази цел се измерва посредством 
процента на гражданите и 
предприятията, които използват 
публични услуги онлайн, както и чрез 
наличността на тези услуги на 
трансгранично равнище.

ii) насърчаване на взаимосвързаността и 
оперативната съвместимост на 
националните публични услуги онлайн, 
както и на достъпа до тези мрежи, като 
тази цел се измерва посредством 
процента на гражданите и 
предприятията, които използват 
публични услуги онлайн, както и чрез 
наличността на тези услуги на 
трансгранично равнище. Това от своя 
страна следва да спомогне за 
стимулиране на търсенето на такива 
услуги, както и за по-ниски 
оперативни разходи при запазване на 
заетостта в тези публични услуги.

Or. en


