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Изменение 332
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
Механизма за свързване на Европа за 
периода 2014—2020 г. е 50 000 000 000 
EUR. Тази сума се разпределя между 
секторите, посочени в член 3, както 
следва:

1. Нуждите от инвестиции до 2020 г. 
за трансевропейските мрежи в 
секторите на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите
се изчисляват на 50 000 000 000 EUR.
Финансовият пакет за изпълнение на 
Механизма за свързване на Европа за 
периода 2014—2020 г. е 50 000 000 000 
EUR. Тази сума се разпределя между 
секторите, посочени в член 3, както 
следва:

Or. en

Изменение 333
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транспорт: 31 694 000 000 EUR, от 
които 10 000 000 000 EUR се прехвърлят 
от Кохезионния фонд, за да бъдат 
изразходвани в съответствие с 
настоящия регламент в държави 
членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд;

a) транспорт: [31 694 000 000 EUR], от 
които [10 000 000 000 EUR] се 
прехвърлят от Кохезионния фонд, за да 
бъдат изразходвани за проекти, 
изброени в приложението към 
настоящия регламент, при зачитане 
на средствата, отпуснати на 
национален принцип;

Or. en

Изменение 334
Michael Cramer
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транспорт: 31 694 000 000 EUR, от 
които 10 000 000 000 EUR се прехвърлят 
от Кохезионния фонд, за да бъдат 
изразходвани в съответствие с 
настоящия регламент в държави членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд;

a) транспорт: [31 694 000 000 EUR], от 
които [10 000 000 000 EUR] се 
прехвърлят от Кохезионния фонд, за да 
бъдат изразходвани в съответствие с 
настоящия регламент, изключително в 
държави членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд;

Or. en

Изменение 335
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транспорт: 31 694 000 000 EUR, от 
които 10 000 000 000 EUR се прехвърлят 
от Кохезионния фонд, за да бъдат 
изразходвани в съответствие с 
настоящия регламент в държави членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд;

a) транспорт: 31 694 000 000 EUR, от 
които 10 000 000 000 EUR се прехвърлят 
от Кохезионния фонд, въз основа на 
средствата, отпуснати на 
национален принцип, за да бъдат 
изразходвани в съответствие с 
настоящия регламент в държави членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд;

Or. ro

Изменение 336
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транспорт: 31 694 000 000 EUR, от 
които 10 000 000 000 EUR се 
прехвърлят от Кохезионния фонд, за 
да бъдат изразходвани в 
съответствие с настоящия 
регламент в държави членки, които 
отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд;

a) транспорт: 50 % от общата сума;

Or. en

Изменение 337
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транспорт: 31 694 000 000 EUR, от 
които 10 000 000 000 EUR се 
прехвърлят от Кохезионния фонд, за 
да бъдат изразходвани в 
съответствие с настоящия 
регламент в държави членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд;

a) транспорт: [31 694 000 000 EUR], от 
които [10 000 000 000 EUR] следва да 
бъдат заделени за финансиране на 
транспортни проекти във връзка с 
основната транспортна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за Кохезионния фонд;

Or. en

Изменение 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транспорт: 31 694 000 000 EUR, от 
които 10 000 000 000 EUR се прехвърлят 

a) транспорт: [31 694 000 000 EUR], от 
които [10 000 000 000 EUR] се 
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от Кохезионния фонд, за да бъдат 
изразходвани в съответствие с 
настоящия регламент в държави 
членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд;

прехвърлят от Кохезионния фонд, за да 
бъдат изразходвани за проекти, 
изброени в приложението към 
настоящия регламент, като се 
зачитат средствата, отпуснати на 
национален принцип;

Or. en

Изменение 339
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транспорт: 31 694 000 000 EUR, от 
които 10 000 000 000 EUR се прехвърлят 
от Кохезионния фонд, за да бъдат 
изразходвани в съответствие с 
настоящия регламент в държави членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд;

a) транспорт: [31 694 000 000 EUR], от 
които [10 000 000 000 EUR] се 
прехвърлят от Кохезионния фонд, за да 
бъдат изразходвани в съответствие с 
настоящия регламент в държави членки, 
без да се засягат средствата от 
Кохезионния фонд, отпуснати от 
държавите членки;

Or. lv

Изменение 340
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) енергетика: 9 121 000 000 EUR; б) енергетика: 25 % от общата сума;

Or. en

Изменение 341
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) телекомуникации: 9 185 000 000 EUR. в) телекомуникации: 25 % от общата 
сума.

Or. en

Изменение 342
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият пакет на Механизма за 
свързване на Европа може да покрива 
разходи, свързани с дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на програмата и 
постигането на нейните цели, и по-
специално проучвания, срещи на 
експерти, доколкото те са свързани с 
общите цели на настоящия регламент, 
разходи, свързани с ИТ мрежи, 
насочени към обработката и обмена на 
информация, заедно с всички други 
разходи за техническа и 
административна помощ, направени от 
Комисията за управлението на 
програмата.

Финансовият пакет на Механизма за 
свързване на Европа покрива разходи, 
свързани с дейности за подготовка, 
мониторинг, контрол, процедури за 
консултации, одит и оценка, които са 
необходими за управлението на 
програмата и постигането на нейните 
цели, и по-специално проучвания, 
срещи на експерти, доколкото те са 
свързани с общите цели на настоящия 
регламент, разходи, свързани с ИТ 
мрежи, насочени към обработката и 
обмена на информация, заедно с всички 
други разходи за техническа и 
административна помощ, направени от 
Комисията за управлението на 
програмата.

Or. en

Обосновка

Процедурите за консултации са част от „действията в подкрепа на програмата“ и 
следва да бъдат включени във финансовия пакет.
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Изменение 343
Bogusław Liberadzki

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След междинната оценка съгласно 
член 26, параграф 1 Комисията може 
да прехвърля бюджетни кредити 
между секторите, участващи в 
разпределянето на средствата, 
посочени в параграф 1, с изключение 
на 10 000 000 000 EUR, прехвърлени от 
Кохезионния фонд за финансиране на 
проекти в транспортния сектор в 
държавите членки, които отговарят 
на условията за финансиране от 
Кохезионния фонд.

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма да има прехвърляне на бюджетни средства между секторите.

Изменение 344
Luis de Grandes Pascual

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След междинната оценка съгласно
член 26, параграф 1 Комисията може да 
прехвърля бюджетни кредити между 
секторите, участващи в разпределянето 
на средствата, посочени в параграф 1, с
изключение на 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд за 
финансиране на проекти в транспортния 
сектор в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд.

3. След междинната оценка по член 26, 
параграф 1 Европейският парламент и 
Съветът може по предложение на
Комисията да прехвърлят бюджетни 
кредити между секторите, участващи в 
разпределянето на средствата, посочени 
в параграф 1, [с изключение на
10 000 000 000 евро, прехвърлени от 
Кохезионния фонд за финансиране на 
проекти в транспортния сектор в 
държавите членки, които отговарят на 
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условията за финансиране от 
Кохезионния фонд].[1]

[1] Очаква се постигането на 
споразумение по многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г.

Or. es

Обосновка

Възможното прехвърляне на бюджетни кредити след междинната оценка трябва да 
се направи при възможно най-голяма прозрачност и с участие на бюджетния орган.

Изменение 345
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След междинната оценка съгласно 
член 26, параграф 1 Комисията може да 
прехвърля бюджетни кредити между 
секторите, участващи в разпределянето 
на средствата, посочени в параграф 1, с 
изключение на 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд за 
финансиране на проекти в транспортния 
сектор в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд.

3. След междинната оценка съгласно 
член 26, параграф 1 чрез делегирани 
актове в съответствие с член 25
Комисията може да прехвърля 
бюджетни кредити между секторите, 
участващи в разпределянето на 
средствата, посочени в параграф 1, с 
изключение на [10 000 000 000 EUR], 
прехвърлени от Кохезионния фонд за 
финансиране на проекти в транспортния 
сектор в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд.

Or. en

Изменение 346
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След междинната оценка съгласно 
член 26, параграф 1 Комисията може да 
прехвърля бюджетни кредити между 
секторите, участващи в разпределянето 
на средствата, посочени в параграф 1, с 
изключение на 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд за 
финансиране на проекти в транспортния 
сектор в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд.

3. След междинната оценка съгласно 
член 26, параграф 1 Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 25, за да може да прехвърля
бюджетни кредити между секторите, 
участващи в разпределянето на 
средствата, посочени в параграф 1, с 
изключение на [10 000 000 000] EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд за 
финансиране на проекти в транспортния 
сектор в държавите-членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд.

Or. en

Обосновка

Свързвайки ЕК с приемането на делегирани актове, ЕП се ангажира да упражнява 
правото си на контрол.

Изменение 347
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След междинната оценка съгласно
член 26, параграф 1 Комисията може
да прехвърля бюджетни кредити между 
секторите, участващи в разпределянето 
на средствата, посочени в параграф 1, с 
изключение на 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд за 
финансиране на проекти в транспортния 
сектор в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд.

3. След междинната оценка по член 26, 
параграф 1 Европейският парламент и 
Съветът могат по предложение на 
Комисията да прехвърлят бюджетни 
кредити между секторите, участващи в 
разпределянето на средствата, посочени 
в параграф 1, с изключение на 
[10 000 000 000 EUR], прехвърлени от 
Кохезионния фонд за финансиране на 
проекти в транспортния сектор в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд.
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Or. en

Изменение 348
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След междинната оценка съгласно 
член 26, параграф 1 Комисията може да 
прехвърля бюджетни кредити между 
секторите, участващи в разпределянето 
на средствата, посочени в параграф 1, с 
изключение на 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд за 
финансиране на проекти в транспортния 
сектор в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд.

3. След междинната оценка съгласно 
член 26, параграф 1 Комисията може да 
прехвърля бюджетни кредити между 
секторите, участващи в разпределянето 
на средствата, посочени в параграф 1, с 
изключение на [10 000 000 000 EUR], 
прехвърлени от Кохезионния фонд за 
финансиране на проекти в транспортния 
сектор в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, като зачита 
средствата от Кохезионния фонд,
отпуснати на национален принцип
съгласно съответните разпоредби на 
секторното законодателство.

Or. en

Изменение 349
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмът за свързване на Европа 
се привежда в действие чрез една или 
няколко форми на финансова помощ, 
предвидени в Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 [нов Финансов регламент], 
по-специално чрез безвъзмездни 
средства, обществени поръчки и 
финансови инструменти.

1. Механизмът за свързване на Европа 
се привежда в действие чрез една или
няколко форми на финансова помощ, 
предвидени в Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 [нов Финансов регламент], 
по-специално чрез безвъзмездни 
средства, обществени поръчки, договори
по програми и финансови инструменти.
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Or. es

Изменение 350
Mario Pirillo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) 60 % от общия бюджет за 
енергийния сектор се разпределя чрез 
финансови инструменти.

Or. it

Изменение 351
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Индикативната сума от 15 %1 от 
предвиденото разпределение на 
бюджета в енергийния сектор се 
разпределя под формата на финансови 
инструменти.
__________________
1 Процентът се изчислява въз основа 
на предложените от Комисията 
стойности.

Or. pt

Изменение 352
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията има право да определя 
формите на финансова помощ за 
предоставяне на допустими проекти 
с ефективна, индивидуална финансова 
подкрепа.

Or. en

Обосновка

Финансовите инструменти имат силен ефект на лоста и помагат на тези проекти, 
които са близо до търговската жизнеспособност, но не са ефективни при справяне 
със сигурността на енергийните доставки и с по-високите начални разходи за 
иновации. За справяне с характерните за проектите и секторите рискове и за 
предоставяне на допустими проекти, Комисията има право да определя формите на 
финансова помощ.

Изменение 353
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Поне 90 % от общата сума на 
бюджета, предвиден за енергийния 
сектор, се разпределя под формата на 
финансови инструменти, по-
специално под формата на проектни 
облигации, за енергийна ефективност, 
възобновяема енергия и интелигентни 
електропреносни и разпределителни 
мрежи.

Or. en

Изменение 354
Antonio Cancian
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Поне 80 % от общия бюджет за 
енергийния и телекомуникационния 
сектор се разпределя чрез финансови 
инструменти.

Or. it

Изменение 355
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В областта на транспорта само 
дейности, които допринасят за проекти 
от общ интерес съгласно Регламенти 
(ЕС) № XXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T], и 
дейности за подкрепа на програмата, 
отговарят на условията за получаване на 
финансова помощ от Съюза под 
формата на обществени поръчки и 
финансови инструменти съгласно 
настоящия регламент. Само следните 
дейности отговарят на условията за 
получаване на финансова помощ от 
Съюза съгласно настоящия регламент 
под формата на безвъзмездни средства:

В областта на транспорта само 
дейности, които допринасят за проекти 
от общ интерес съгласно Регламенти 
(ЕС) № XXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T], и 
дейности за подкрепа на програмата, 
отговарят на условията за получаване на 
финансова помощ от Съюза под 
формата на обществени поръчки и 
финансови инструменти съгласно 
настоящия регламент, в случай че се 
прилага принципът „замърсителят 
плаща“, залегнал в член 191 от 
Договорите, по-специално чрез 
събиране на пътни такси съгласно 
Директива 2011/76/ЕС 
(„Евровинетка)“ и надбавки в 
планински райони. Само следните 
дейности отговарят на условията за 
получаване на финансова помощ от 
Съюза съгласно настоящия регламент 
под формата на безвъзмездни средства:

Or. en
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Изменение 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дейности за реализиране на основната 
мрежа съгласно глава III от Регламент 
(ЕС) № XXXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T], 
включително внедряването на нови 
технологии и иновации съгласно член 
39 от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 
[Насоки за ТЕМ-T];

а) дейности за реализиране на основната 
мрежа съгласно глава III и на 
цялостната мрежа съгласно глава II
от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 
[Насоки за ТЕМ-T], включително 
внедряването на нови технологии и 
иновации съгласно член 39 от Регламент 
(ЕС) № XXXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T];

Or. en

Изменение 357
Владко Тодоров Панайотов, Sophie Auconie

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дейности за реализиране на основната 
мрежа съгласно глава III от Регламент 
(ЕС) № XXXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T], 
включително внедряването на нови 
технологии и иновации съгласно член 
39 от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 
[Насоки за ТЕМ-T];

а) дейности за реализиране на основната 
мрежа съгласно глава III от Регламент 
(ЕС) № XXXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T], 
включително внедряването на нови 
технологии, както и действия и
подходи за иновации, съгласно член 39 
от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 
[Насоки за ТЕМ-T];

Or. en

Обосновка

Ограничаването на безвъзмездната помощ до основната мрежа би могло да затрудни 
гъвкавостта при изграждане на инфраструктурна мрежа за алтернативни горива 
като важна стъпка за постигане на целите за нисковъглеродна транспортна система 
до 2050 г. Този проблем може да бъде преодолян, като се гарантира, че 
безвъзмездната помощ ще може да се предоставя за основната мрежа, включително 
за внедряването на нови технологии и ще е от полза да се насърчава разгръщането на 
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иновативни действия и подходи.

Изменение 358
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) действия за реализиране на 
цялостната мрежа в съответствие с 
глава II от регламента на ЕС относно 
насоките за TEМ-T, когато тези 
дейности помагат за свързването на 
всички райони на ЕС, включително 
отдалечените и най-отдалечените 
райони, и допринасят за развитието 
на основната мрежа;

Or. pt

Обосновка

Не следва напълно да изключваме подкрепата за цялостната мрежа в случаите, 
когато подкрепата за проектите може да има добавена стойност за основната 
мрежа, като същевременно се насърчава териториалното сближаване.

Изменение 359
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) дейности за реализиране на 
цялостната мрежа съгласно глава II 
от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 
[Насоки за ТЕМ-T], когато тези 
дейности допринасят за улесняване 
на трансграничните транспортни 
потоци или за премахване на 
участъците със затруднения и когато 
тези дейности допринасят също 
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така за развитието на основната 
мрежа

Or. en

Изменение 360
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) дейности за реализиране на 
цялостната мрежа в съответствие с 
глава II от Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T], 
когато тези дейности допринасят за 
подобряване на трансграничните 
транспортни потоци или за 
премахване на участъците със 
затруднения, в размер до 5 % от 
финансовия пакет за транспорт, 
както е определено в член 5 от 
настоящия регламент;

Or. sl

Обосновка

Някои участъци от цялостната мрежа са жизненоважни, особено за гладкото 
функциониране на трансграничните транспортни потоци. Ако не бъдат регулирани, 
те биха могли да предизвикат значителни затруднения и следователно да имат 
отрицателно въздействие върху функционирането на основната мрежа. Поради това 
ограниченото финансиране по Механизма за свързване на Европа следва също да се 
използва за подпомагане на изграждането на цялостни мрежи с висока европейска 
добавена стойност.

Изменение 361
Philip Bradbourn

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква аa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) дейности за реализиране на 
цялостната мрежа съгласно глава II 
от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 
[Насоки за ТЕМ-T], когато тези 
дейности допринасят за улесняване 
на трансграничните транспортни 
потоци или за премахване на 
участъците със затруднения и когато 
тези дейности допринасят също 
така за развитието на основната 
мрежа, в размер до 5 % от 
финансовия пакет за транспорт 
съгласно член 5 от настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Както основната, така и цялостната мрежа следва да подлежат на финансиране в 
рамките на ограничен размер на цялостния бюджет. Новият текст е предложен в 
член 7, параграф 2, буква аа).

Изменение 362
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) дейности за реализиране на 
цялостната мрежа съгласно глава II 
от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 
[Насоки за ТЕМ-T], когато тези 
дейности допринасят за улесняване 
на трансграничните транспортни 
потоци или за премахване на 
участъците със затруднения и когато 
тези дейности допринасят също 
така за развитието на основната 
мрежа, в размер до 5 % от 
финансовия пакет за транспорт 
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съгласно член 5 от настоящия 
регламент;

Or. en

Обосновка

Това изменение позволява предоставяне на финансиране от МСЕ за проекти, свързани 
с цялостната мрежа ТЕМ-Т. Северна Ирландия е с ниска гъстота на населението и 
нейният БНД на глава от населението е под 90 % спрямо средния за Европейския съюз. 
В резултат на това Северна Ирландия няма да може да самофинансира 
необходимите подобрения в цялостната си мрежа.

Изменение 363
Tanja Fajon

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) дейности за реализиране на 
цялостната мрежа съгласно глава II 
от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 
[Насоки за ТЕМ-T], когато тези 
дейности допринасят за улесняване 
на трансграничните транспортни 
потоци или за премахване на 
участъците със затруднения, в размер 
до 5 % от финансовия пакет за 
транспорт съгласно член 5 от 
настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

Някои участъци от цялостната мрежа са от голямо значение за безпрепятственото 
функциониране особено на трансграничните транспортни потоци или създават 
важни участъци със затруднения, на които трябва да се обърне внимание, за да се 
постигне по-добро функциониране на основната мрежа. Поради това следва да се 
позволи ограничено финансиране от МСЕ и за тези проекти за цялостната мрежа, 
които имат висока добавена стойност за ЕС.
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Изменение 364
Jelko Kacin

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дейности за реализиране на 
цялостната мрежа съгласно глава II 
от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 
[Насоки за ТЕМ-T], когато тези 
дейности допринасят за улесняване 
на трансграничните транспортни 
потоци или за премахване на 
участъците със затруднения, в размер 
до 5 % от финансовия пакет за 
транспорт съгласно член 5 от 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 365
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) проучвания за проекти от общ 
интерес, които са част от Решение 
№ 661/2010/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 юли 2010 
г. относно насоките на Съюза за 
развитие на трансевропейската 
транспортна мрежа;

Or. en

Обосновка

Това позволява да бъдат продължени провеждащите се понастоящем проучвания по 
приоритетните проекти, споменати в Решение № 661/2010/ЕС относно ТЕМ-Т, по 
които е било регистрирано закъснение поради настоящата икономическа криза и тъй 
като по своя характер те са трансгранични и сложни от техническа гледна точка. С 
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цел европейското финансиране да продължи и за да не бъдат изгубени вложенията в 
тези проекти следва повторно да се позволи допустимостта им за финансиране по 
МСЕ.

Изменение 366
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) дейности в подкрепа на градските 
възли, както е определено в член 36 от 
Регламент (ЕС) № XXXХ/2012 [Насоки 
за ТЕМ-T];

Or. en

Обосновка

Дейностите по отношение на градските възли са сред основните цели на Бялата 
книга и са от изключително значение за гарантиране на връзките с други 
транспортни мрежи и на мултимодалността на основната мрежа.

Изменение 367
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) дейности в подкрепа на градските 
възли, както е определено в член 36 от 
Регламент (ЕС) № XXXХ/2012 [Насоки 
за ТЕМ-T];

Or. fr

Обосновка

Градските възли играят важна роля в развитието на основната мрежа. Те улесняват 
достъпа до инфраструктурата на основната мрежа чрез ефикасен транспорт в 
градските райони. Връзките между местните инфраструктурни мрежи и основната 
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мрежа подкрепят целите на настоящия регламент и на стратегията „Европа 2020“. 
Следователно градските възли трябва да бъдат допустими по силата на настоящия 
регламент.

Изменение 368
Michael Gahler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) дейности за намаляване на шума от 
товарния железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав;

e) дейности за намаляване на шума от 
товарния железопътен транспорт, 
главно чрез помощ за 
модернизирането на съществуващия 
подвижен състав;

Or. de

Изменение 369
Hubert Pirker

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) дейности за намаляване на шума от 
товарния железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав;

e) дейности за намаляване на шума от 
товарния железопътен транспорт 
посредством мерки, свързани с 
инфраструктурата, и чрез
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав;

Or. de

Обосновка

Намаляването на шума от железопътния транспорт го прави по-приемлив за 
гражданите, което от своя страна представлява основа за ефективна реализация на 
трансевропейската транспортна мрежа. Ефикасни и ефективни в това отношение 
са съчетанието от строителни мерки, като например изграждането на тунели и 
модернизирането на наличния подвижен състав.
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Изменение 370
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дейности за намаляване на шума от 
товарния железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав;

е) дейности за намаляване на шума от 
товарния железопътен транспорт при 
източника чрез модернизиране на 
съществуващия подвижен състав;

Or. en

Изменение 371
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1– буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дейности за намаляване на шума от 
товарния железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав;

е) дейности с цел намаляване на шума 
от товарния железопътен транспорт, 
включително чрез модернизиране на 
съществуващия подвижен състав, за да 
се осигури жизнеспособното 
използване на мрежата TEМ-T при 
спазване на изискванията за нивото 
на шума;

Or. en

Изменение 372
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1– буква е)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дейности за намаляване на шума от 
товарния железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав;

е) дейности за намаляване на шума от 
товарния железопътен транспорт, 
включително чрез модернизиране на 
съществуващия подвижен състав;

Or. en

Изменение 373
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1– буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дейности за намаляване на шума от 
товарния железопътен транспорт 
чрез модернизиране на 
съществуващия подвижен състав;

е) дейности за предотвратяване на 
шума, както и за ограничаване на 
неговото въздействие, породено от 
железопътния транспорт, чрез 
мерки, свързани с инфраструктурата 
и с подвижния състав;

Or. en

Обосновка

За да бъдат постигнати целите на ЕС за намаляване на излъчвания шум от товарния 
железопътен транспорт, следва да се обърне особено внимание на мерките, свързани 
с инфраструктурата и с подвижния състав, които имат за цел предотвратяването и 
намаляването на шума. Докладчиците считат, че е особено важно да се вземе предвид 
въздействието на шума от железопътния транспорт върху гъсто населените 
региони.

Изменение 374
Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1– буква е)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дейности за намаляване на шума от 
товарния железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав;

е) дейности с цел намаляване на шума 
от железопътния транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, за да се осигури 
жизнеспособното използване на 
мрежата TEМ-T при спазване на 
изискванията за нивото на шума;

Or. en

Изменение 375
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) дейности, които осигуряват и 
подобряват железопътните връзки с 
промишлените райони и обекти, по-
специално посредством 
модернизирането или 
строителството на промишлени 
коловози, терминали за претоварване 
за вагонен транспорт, терминали за 
съчетаване на различен вид 
транспорт и съоръжения за 
композиране на влакове за товарен 
железопътен транспорт или 
посредством използването на зелени 
софтуерни мрежи за логистика;

Or. en

Обосновка

За прехвърлянето на товарите от сухопътен на железопътен транспорт е 
необходимо да се подобрят интермодалните връзки, по-специално за промишлените 
райони и обекти.
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Изменение 376
Peter van Dalen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) дейности за развитие на нови 
технологии, които ще доведат до 
устойчив транспорт и ще намалят 
външните разходи за всички видове 
транспорт;

Or. nl

Изменение 377
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) мерки в подкрепа на новите 
технологии и иновациите за всички 
видове транспорт.

Or. ro

Изменение 378
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 7 — параграф 2 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектите, които са свързани с 
транспорта, включващи трансграничен 
участък или част от такъв участък, 
отговарят на условията за получаване на 
финансова помощ от Общността, ако 
има писмено споразумение между 

Проектите, които са свързани с 
транспорта, включващи трансграничен 
участък или част от такъв участък, 
отговарят на условията за получаване на 
финансова помощ от Общността, ако е 
изготвено писмено споразумение 



AM\912706BG.doc 27/140 PE496.338v01-00

BG

заинтересованите държави членки или 
между държавите членки и 
заинтересовани трети страни относно 
завършването на трансграничните 
участъци. По изключение, когато даден 
проект е необходим за свързване на 
инфраструктурата към мрежата на 
съседна държава членка или трета 
страна, но без да пресича границата, 
посоченото по-горе писмено 
споразумение може да не се изисква.

между заинтересованите държави 
членки или между държавите членки и 
заинтересовани трети страни относно 
реализирането или завършването на 
трансграничните участъци. По 
изключение, когато даден проект е 
необходим за свързване на 
инфраструктурата към мрежата на 
съседна държава членка или трета 
страна, но без да пресича границата, 
посоченото по-горе писмено 
споразумение може да не се изисква.

Or. ro

Изменение 379
Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансирането чрез безвъзмездни 
средства на проекти със свързани с 
потребителите значителни 
източници на приходи ще бъде 
налично предимно за целите на 
подготовката на проектите, по-
специално оценката на ПЧП.

заличава се

Or. en

Изменение 380
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансирането чрез безвъзмездни 
средства на проекти със свързани с 
потребителите значителни източници на 

Следва да бъдат прилагани 
принципите „потребителят плаща“ 
и „замърсителят плаща“.
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приходи ще бъде налично предимно за 
целите на подготовката на проектите, 
по-специално оценката на ПЧП.

Финансирането чрез безвъзмездни 
средства на проекти с потенциал за
свързани с потребителите значителни 
източници на приходи ще бъде налично 
предимно за целите на подготовката на 
проектите, по-специално оценката на 
ПЧП. Проекти, за които правото на 
Съюза предвижда задължително 
таксуване на потребителите, няма
да бъдат поставяни в неизгодна 
позиция по отношение на 
финансирането чрез безвъзмездна 
помощ в сравнение с проекти, за 
които не се прилагат правилата за 
задължително таксуване на 
потребителите.

Or. en

Изменение 381
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В областта на енергетиката 
конкретните условия за допустимост на 
дейностите по проекти от общ интерес 
за получаване на финансова помощ от 
Съюза под формата на финансови 
инструменти и безвъзмездни средства
съгласно настоящия регламент са 
определени в член 15 от Регламент 
(ЕС) № XXXX/2012 [Насоки за 
трансевропейската енергийна 
инфраструктура].

3. В областта на енергетиката 
конкретните условия за допустимост на 
дейностите по проекти от общ интерес 
за получаване на финансова помощ от 
Съюза под формата на финансови 
инструменти съгласно настоящия 
регламент са проекти от общ интерес,
които попадат в категориите,
определени в точка 1, букви а)—г) от 
приложение II за и в рамките на 
приоритетните области, посочени в 
точка 4, подточки 10 и 11 от 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2012 [Насоки за енергийна 
инфраструктура], които допринасят за 
иновативни решения и за опазване на 
околната среда, по-специално 
проекти за енергийна ефективност, 
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възобновяема енергия и интелигентни 
електроенергийни мрежи (на ниво 
пренос и разпределение).

Or. en

Изменение 382
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поне 75 % от общите средства, 
отпуснати за енергийния сектор в 
рамките на настоящия регламент, са 
предназначени за електроенергийна 
инфраструктура.

Or. en

Обосновка

Предвид значително по-големия недостиг на финансиране в електроенергийния сектор 
в сравнение с това за взаимосвързаност в газовия сектор и важната роля на 
взаимосвързаността в електроенергийния сектор за преминаването към 
нисковъглеродна икономика и възобновяеми енергийни източници, от съществено 
значение е голяма част от финансовите средства, предвидени за електроенергийна 
взаимосвързаност в Механизма за свързване на Европа, да бъдат предназначени за 
електроенергийна инфраструктура, а не за газова инфраструктура например.

Изменение 383
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. След като бъдат изпълнени 
гореспоменатите условия за 
допустимост, изборът следва да 
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съблюдава степента на принос на 
проектите към една или повече от 
следните съответни цели:
а) насърчаване на по-нататъшното 
интегриране на вътрешния енергиен 
пазар и оперативната съвместимост 
на трансграничните 
електроенергийни и газови мрежи;
б) повишаване на сигурността на 
енергийните доставки в ЕС чрез 
засилване на системната 
устойчивост и сигурността при 
експлоатацията на системите;
в) допринасяне за устойчивото 
развитие и опазването на околната 
среда, наред с другото, чрез 
гарантиране на пренос на 
електроенергия, генерирана от 
възобновяеми източници, до големи 
центрове на потребление и обекти за 
съхранение на енергия.
В годишните работни програми на 
Механизма за свързване на Европа за 
периода 2013—2014 г. спешно следва 
да се даде приоритет на проекти, 
които допринасят за насърчаването 
на по-нататъшната интеграция и 
оперативната съвместимост на 
електроенергийните и газовите 
мрежи на трансгранично равнище, 
по-специално за намаляване или 
премахване на енергийната изолация.

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с член 15 от регламента относно насоките за трансевропейската 
енергийна инфраструктура.

Изменение 384
Niki Tzavela
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Проекти, които допринасят за 
икономическия растеж и създаването
на работни места в 
Средиземноморския регион и тези в 
съседство с него.

Or. en

Изменение 385
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В областта на телекомуникациите 
всички дейности за изпълнение на
проекти от общ интерес и дейности в 
подкрепа на програмата, посочени в 
приложението към Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2012 [Насоки за 
информационното общество (INFSO 
guidelines)], отговарят на условията за 
получаване на финансова помощ от 
Съюза под формата на безвъзмездни 
средства, обществени поръчки и 
финансови инструменти съгласно 
настоящия регламент.

4. В областта на телекомуникациите 
единствено дейности, които 
допринасят за проекти от общ интерес 
в съответствие с Регламент (ЕС) № 
XXX/2012 [Насоки за 
телекомуникационната 
инфраструктура], отговарят на 
условията за получаване на подкрепа 
чрез финансовата помощ от Съюза под 
формата на безвъзмездни средства за 
общите услуги и хоризонталните 
приоритети, включително 
дейностите в подкрепа на 
програмата, както и под формата на 
безвъзмездни средства и обществени 
поръчки за платформите за основни 
услуги. Дейностите в областта на 
разгръщането на широколентови 
мрежи, включително дейностите, 
които генерират търсене на 
широколентов достъп, отговарят на 
условията за получаване на финансова 
подкрепа от Съюза под формата на
финансови инструменти.
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Or. en

Изменение 386
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Дейностите, свързани с проекти 
от общ интерес, които се отличават 
със синергия в най-малко два целеви за 
МСЕ сектора, както е посочено в 
част IIIa от приложението, 
отговарят на условията за 
получаване на финансова помощ от 
Съюза съгласно настоящия 
регламент.

Or. pt

Изменение 387
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Дейностите за изпълнение на 
проекти от общ интерес, които се 
отличават със синергия между най-
малко два целеви за МСЕ сектора 
(транспорт, енергетика или 
телекомуникации), отговарят на 
условията за получаване на финансова 
помощ от Съюза съгласно настоящия 
регламент. По-долу е даден списък на 
дейностите, попадащи в тази 
категория:
внедряване на снабдителни мрежи за 
незамърсяваща енергия и енергия от 
неизкопаеми горива (например 
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електричество или водород), 
предназначени за транспортните 
средства;
внедряване на интелигентни мрежи 
въз основа на нова или съществуваща 
транспортна и телекомуникационна 
инфраструктура;
използване на транспортна 
инфраструктура (т.е. тунели, 
мостове и т.н.) за внедряването на 
нови междусистемни връзки, които 
подобряват електрическия 
капацитет, на нови газови коридори 
или на телекомуникационни мрежи;
мерки за транспортна 
инфраструктура, които увеличават 
икономическата устойчивост на 
сектора чрез производство на място 
на енергия от възобновяеми 
източници.

Or. it

Изменение 388
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работните програми определят 
формите на безвъзмездни средства, 
които могат да бъдат използвани за 
финансиране на съответните 
дейности.

заличава се

Or. en

Изменение 389
Sabine Wils
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Стойността на оборудването и 
инфраструктурата, която се счита за 
капиталов разход от страна на 
бенефициера, може да се счита за 
допустим разход в пълния Й размер.

4. Стойността на оборудването и 
инфраструктурата, която се счита за 
капиталов разход от страна на 
бенефициера, може да се счита за 
допустим разход в пълния ѝ размер, в 
случай че използването му единствено 
за нуждите на проекта е надлежно 
обосновано.

Or. en

Обосновка

За да се избегне всякакво нарушение във връзка с включване в допустимите разходи на 
оборудване и съоръжения, които не са пряко свързани с проекта и не се използват 
изцяло по време на изпълнението му.

Изменение 390
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Разходи, свързани с екологични 
проучвания за защита на околната среда 
и в съответствие с достиженията на 
правото на Съюза, могат да бъдат
допустими.

5. Разходи, свързани с екологични 
проучвания за защита на околната среда 
и в съответствие с достиженията на 
правото на Съюза, са допустими.

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието върху околната среда съгласно разпоредбите на 
Директиви 85/337/ЕИО и 2001/42/ЕО е неизбежна и задължителна стъпка, която 
трябва да бъде предприета, и е абсолютно необходима.
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Изменение 391
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Разходи, свързани с покупката на 
земя, не са допустими разходи.

заличава се

Or. it

Изменение 392
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Разходи, свързани с покупката на 
земя, не са допустими разходи.

заличава се

Or. it

Обосновка

Тази разпоредба би означавала, че принудителното отчуждаване на земя не би се 
считало за допустим разход. Този разход следва да се счита за допустим разход, 
следователно параграф 6 следва да бъде заличен.

Изменение 393
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Разходи, свързани с покупката на 
земя, не са допустими разходи.

6. Разходи, свързани с покупката на 
земя, не са допустими разходи с 
изключение на проекти, финансирани 
със средства, прехвърлени от 
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Кохезионния фонд и свързани с 
изграждането на 10-метрова 
железопътна линия (граница на 
безопасност).

Or. en

Изменение 394
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Разходи, свързани с покупката на 
земя, не са допустими разходи.

6. Разходи, свързани с покупката на 
земя, са допустими разходи.

Or. en

Изменение 395
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Разходи, свързани с 
отчуждаването на земя за
изпълнението на приоритетен 
проект, са допустими разходи.

Or. es

Изменение 396
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. ДДС не е допустим разход. 7. ДДС може да е допустим разход.

Or. en

Изменение 397
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. ДДС не е допустим разход. 7. ДДС не е допустим разход, освен ако 
не може да бъде възстановен от 
крайния бенефициер по силата на 
националното законодателство за 
ДДС.

Or. en

Изменение 398
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. ДДС не е допустим разход. 7. Неподлежащият на възстановяване
ДДС е допустим разход.

Or. en

Изменение 399
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. ДДС не е допустим разход. 7. ДДС е допустим разход.

Or. en

Изменение 400
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. ДДС не е допустим разход. 7. Неподлежащият на възстановяване
ДДС е допустим разход.

Or. en

Изменение 401
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Всички заявления за отпускане на 
безвъзмездни средства, както и 
документацията и оценката на 
Европейската комисия, са на 
разположение на Европейския 
парламент в условията на пълна 
прозрачност.

Or. es

Изменение 402
Michael Cramer
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предложенията могат да се подават 
от една или няколко държави членки, 
международни организации, съвместни 
предприятия или публични или частни 
предприятия или органи, установени в 
държавите членки.

1. Предложенията могат да се подават 
от една или няколко държави членки, 
международни организации, съвместни 
предприятия, регионални и местни 
власти или публични или частни 
предприятия или органи, установени в 
държавите членки.

Or. en

Изменение 403
Isabelle Durant

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предложенията могат да се подават 
от една или няколко държави членки, 
международни организации, съвместни 
предприятия или публични или частни 
предприятия или органи, установени в 
държавите членки.

1. Предложенията могат да се подават 
от една или няколко държави членки, 
регионални и местни власти,
международни организации, съвместни 
предприятия или публични или частни 
предприятия или органи, установени в 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Общинските и регионалните власти често са в най-изгодна позиция при отстояване 
на необходимостта от по-добра свързаност на междуградската инфраструктура с
градските възли.

Изменение 404
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Те не могат да получат финансиране 
съгласно настоящия регламент, освен 
когато това е необходимо за постигане 
на целите на даден проект от общ 
интерес.

Те не могат да получат финансиране 
съгласно настоящия регламент, освен 
когато това е необходимо за постигане 
на целите на даден проект от общ 
интерес. Като обръща особено 
внимание на проектите за морски 
магистрали, Комисията създава 
благоприятни условия за развитието 
на такива проекти с държави, които 
не са членки на ЕС, в региона за 
разширяване.

Or. it

Обосновка

От съществено значение е проектите за морски магистрали да бъдат изпълнявани с 
държави от Средиземноморския регион, които не са членки на ЕС. Следва да бъдат 
създадени инструменти, съчетаващи финансирането по МСЕ и по Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП), в полза на присъединяващите се държави, за да 
се придвижи напред процесът на икономическа интеграция в този регион.

Изменение 405
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те не могат да получат финансиране 
съгласно настоящия регламент, освен 
когато това е необходимо за 
постигане на целите на даден проект 
от общ интерес.

Те не могат да получат финансиране 
съгласно настоящия регламент, когато 
не зачитат общия интерес за 
устойчиво развитие, 
законодателството на ЕС относно 
околната среда, както е посочено в 
член 42 от Директива ТЕМ-Т, и 
нейното трансгранично прилагане в 
трансгранични проекти.

Or. en
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Изменение 406
Philip Bradbourn

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всички предложения за предоставяне 
на безвъзмездни средства се 
придружават от съгласие от страна на 
държавите членки, засегнати от 
съответната дейност, освен за дейности 
в областта на телекомуникациите и в 
областта на транспорта по 
отношение на управлението на 
въздушното движение.

5. Всички предложения за предоставяне 
на безвъзмездни средства се 
придружават от съгласие от страна на 
държавите членки, засегнати от 
съответната дейност, освен за дейности 
в областта на телекомуникациите.

Or. en

Обосновка

Все пак следва да се направи допитване до държавите членки във връзка с 
управлението на въздушния транспорт.

Изменение 407
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В многогодишните и годишните 
работни програми могат да бъдат 
предвидени допълнителни конкретни 
правила за представяне на 
предложения.

заличава се

Or. en

Изменение 408
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Предложенията за проекти следва 
да са подкрепени от социално-
икономическа оценка, за да бъде 
получено финансирането, 
включително от анализ на разходите 
и ползите.

Or. en

Обосновка

Социално-икономическата оценка и анализът на разходите и ползите са необходими, 
за да покажат в конкурентна оферта кой проект е по-подходящ за финансиране, кой 
предлага най-добрата добавена стойност за ЕС и кой е способен в най-голяма степен 
да работи за постигане на целите на Механизма за свързване на Европа.

Изменение 409
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен в случаите, посочени в член 
XXX от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 
[нов Финансов регламент], 
предложенията се избират чрез покани 
за представяне на предложения въз 
основа на работните програми, 
посочени в член 17.

1. Освен в случаите, посочени в член 
XXX от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 
[нов Финансов регламент], 
предложенията се избират чрез покани 
за представяне на предложения въз 
основа на критерия, предложен от 
Комисията, чрез прилагането на 
актове съгласно член 24, параграф 2.

Or. en

Изменение 410
Ivo Belet
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) iii) технологични иновации: 
дейности, които се отнасят до 
декарбонизацията на транспорта, 
включително инфраструктура за 
алтернативни системи за 
задвижване; размерът на 
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 50 % от допустимите 
разходи.

Or. en

Изменение 411
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци;

i) за железопътен и вътрешен воден 
транспорт и за пътни мрежи в 
случаите на държави членки, които 
нямат никаква установена 
железопътна мрежа на своята 
територия, или в случая на държава 
членка с изолирана мрежа, както е 
посочено в Регламент (ЕС) 
№ ХХХХ/2012 [Насоки за ТЕМ-Т], 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци;

Or. en
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Изменение 412
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци;

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци, 
включително пристанища и връзките 
им с вътрешността;

Or. en

Изменение 413
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци;

i) железопътен, автомобилен и 
вътрешен воден транспорт: размерът на 
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 30 % за 
дейности за справяне с участъците със 
затруднения; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 40 % за 
работи, свързани с трансграничните 
участъци;

Or. en
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Изменение 414
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци;

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт и морски магистрали: 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци;

Or. pt

Изменение 415
Bogusław Liberadzki

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци;

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 50 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци;

Or. en



PE496.338v01-00 46/140 AM\912706BG.doc

BG

Обосновка

Липсата на трансгранични участъци е най-голямата пречка пред единното и 
безпрепятствено европейско транспортно пространство.

Изменение 416
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци;

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20% от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % както за дейности за справяне с 
участъците със затруднения, така и за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
40 % за работи, свързани с
трансграничните участъци;

Or. en

Обосновка

Подобряването на устойчивостта на товарния железопътен транспорт чрез 
намаляване на съществуващия шум, който се образува от остарелия подвижен 
състав, е основен фактор за подобряване на пазарния дял в полза на железопътния 
транспорт и за насърчаване на икономика на нисковъглероден транспорт, съгласно 
изискванията на Бялата книга за транспорта от 2011 г.

Изменение 417
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци;

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт и за пътни мрежи в 
случаите на държави членки, които 
нямат никаква установена 
железопътна мрежа на територията 
си, или в случая на държава членка с 
изолирана мрежа, както е посочено в 
член 3, буква рр) от Регламент (ЕС) 
№ ХХХ/2012 [Насоки за ТЕМ-Т], без 
товарен железопътен транспорт на 
дълги разстояния, размерът на
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен до максимум
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
до максимум 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци, и за 
дейности за повишаване на 
оперативната съвместимост на 
железопътния транспорт;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение позволява финансиране от МСЕ за пътната мрежа на 
Северна Ирландия, като така се гарантира, че страната няма да бъде изключена от 
финансиране по МСЕ, тъй като няма товарна железопътна мрежа. Относително 
кратките разстояния от нашите пристанища до по-голямата част от населението 
на Северна Ирландия означава, че железопътният транспорт не е икономически 
жизнеспособна алтернатива спрямо товарния автомобилен транспорт. Търсенето на 
услугите на товарния железопътен транспорт трябва да се самофинансира и да е 
дългосрочно по своята същност, за да е оправдана инвестицията.

Изменение 418
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци;

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране за железопътния 
транспорт може да бъде увеличен на 
85 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци, които са 
били изоставени или прекъснати след 
Втората световна война. За 
дейности, които гарантират и 
подобряват железопътните връзки с 
промишлени райони и обекти, 
размерът на финансовата помощ от 
съюза не надвишава 50 %;

Or. en

Изменение 419
Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не трябва да 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 30 % за 
дейности за справяне с участъците със 
затруднения; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 40 % за 
работи, свързани с трансграничните 
участъци;

i) за железопътен и вътрешен воден 
транспорт и за пътни мрежи в случая 
на държави членки, които нямат 
никаква установена железопътна 
мрежа на своята територия, или в 
случая на държава членка с изолирана 
мрежа съгласно определението в член 
3, буква рр) от Регламент (ЕС) 
№ ХХХХ/2012 [Насоки за ТЕМ-Т] без 
железопътен превоз на товари на 
дълги разстояния — 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен до 
максимум 30 % за дейности за справяне 
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с участъците със затруднения; 
процентът на финансиране може да бъде 
увеличен до максимум 40 % за работи, 
свързани с трансграничните участъци, и 
за дейности за повишаване на 
оперативната съвместимост на 
железниците;

Or. en

Изменение 420
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не трябва да 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 30 % за 
дейности за справяне с участъците със 
затруднения; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 40 % за 
работи, свързани с трансграничните 
участъци;

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не трябва да 
надвишава 50 % от допустимите 
разходи; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 60 % за 
дейности за справяне с участъците със 
затруднения; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 70 % за 
работи, свързани с трансграничните 
участъци; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 80 % за 
дейности за повишаване на 
оперативната съвместимост на 
железниците;

Or. en

Изменение 421
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не трябва да 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 30 % за 
дейности за справяне с участъците със 
затруднения; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 40 % за 
работи, свързани с трансграничните 
участъци;

i) железопътен транспорт: размерът на 
финансовата помощ от Съюза не трябва 
да надвишава 20 % от допустимите 
разходи; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 30 % за 
дейности за справяне с участъците със 
затруднения; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 40 % за 
работи, свързани с трансграничните 
участъци, и за дейности за повишаване 
на оперативната съвместимост на 
железниците;

Or. en

Обосновка

Що се отнася до процентите на съфинансиране на строителство, вътрешните водни 
пътища не следва да се разглеждат по същия начин като железопътните. 
Действително нуждите на вътрешните водни пътища по отношение на публичното 
финансиране са не така първостепенни както при железопътния сектор и затова 
процентите на съфинансиране могат да бъдат леко увеличени. Оперативната 
съвместимост е ключов фактор за гладкото функциониране на вътрешния пазар,
особено в железопътния сектор. Поради това е необходимо да се определи процент на 
съфинансиране, който стимулира дейностите в полза на оперативната 
съвместимост.

Изменение 422
Vilja Savisaar-Toomast

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не трябва да 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 30 % за 
дейности за справяне с участъците със 
затруднения; процентът на финансиране 

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт и морски магистрали: 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не трябва да надвишава 30 % от 
допустимите разходи; процентът на
финансиране може да бъде увеличен на 
40 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
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може да бъде увеличен на 40 % за 
работи, свързани с трансграничните 
участъци;

на финансиране може да бъде увеличен 
на 50 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци;

Or. en

Изменение 423
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци;

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт, както и пътища: размерът 
на финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 30 % за 
дейности за справяне с участъците със 
затруднения; процентът на финансиране 
може да бъде увеличен на 40 % за 
работи, свързани с трансграничните 
участъци;

Or. de

Обосновка

В основата на развитието в бъдеще следва да бъде мултимодалността, а не 
конкуренцията между различните видове транспорт; видовете транспорт следва да 
се допълват съобразно съответните си силни страни. С цел да се насърчи 
мултимодалния подход, следва също така да се предвидят средства от ЕС за 
подпомагане на строителството на пътища.

Изменение 424
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка iа) (нова)



PE496.338v01-00 52/140 AM\912706BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) вътрешни водни пътища: 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза няма да надвишава 30 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен 
на 40 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения и за 
работи, свързани с трансграничните 
участъци;

Or. en

Обосновка

Що се отнася до процентите на съфинансиране за строителство, вътрешните водни 
пътища не следва да се разглеждат по същия начин като железопътните. 
Действително нуждите на вътрешните водни пътища по отношение на публичното 
финансиране не са така първостепенни както при железопътния сектор и затова 
процентите на съфинансиране могат да бъдат леко увеличени.

Изменение 425
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, мерки в подкрепа на 
новите технологии и иновациите за 
всички видове транспорт, както и 
развитие на пристанищата и 
мултимодалните платформи: размерът 
на финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи;

Or. ro
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Изменение 426
Michael Gahler

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, както и 
развитие на пристанищата и 
мултимодалните платформи: 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав: размерът на 
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 25 % от допустимите 
разходи.

Or. de

Изменение 427
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
подкрепа на новите технологии, 
водещи до устойчиви иновации за 
всички видове транспорт, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
морските и вътрешните пристанища
и мултимодалните платформи: размерът 
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на финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи;

Or. en

Обосновка

Проектите, насочени към намаляване на външните последици в областта на 
транспорта по иновативен начин, следва да обхващат всички видове транспорт, при 
условие че е доказано наличието на действителна добавена стойност за ЕС.

Изменение 428
Peter van Dalen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

ii) вътрешни транспортни връзки с 
вътрешни пристанища, морски 
пристанища и летища, дейности за 
развитие на нови технологии, които 
ще доведат до устойчив транспорт и 
ще намалят външните разходи за 
всички видове транспорт, както и 
развитие на пристанищата и 
мултимодалните платформи: размерът 
на финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи;

Or. nl

Изменение 429
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вътрешни транспортни връзки с ii) вътрешни транспортни връзки с 
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пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

пристанища, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

Or. en

Изменение 430
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, както и развитие 
на пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

Or. en

Изменение 431
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища (включително шосейни, 
железопътни и вътрешни водни 
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железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

връзки), развитие на морските 
магистрали, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 30 % от 
допустимите разходи;

Or. en

Обосновка

Морските пристанища са един от основните крайъгълни камъни на новата рамка на 
ТЕМ-T. Вътрешните транспортни връзки с тези пристанища (включително 
шосейните, железопътните и вътрешните водни връзки) следва да имат право на 
европейско финансиране до определен размер. Шосейните връзки не следва да се 
пренебрегват, тъй като те са от съществено значение за свързаността.

Изменение 432
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

Or. en

Обосновка

Изменението е свързано с допустимостта за финансиране в максимален размер до 
30 % от оборудването за модернизиране на съществуващия подвижен състав.
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Изменение 433
Isabelle Durant

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища, дейности за намаляване на 
шума от товарния железопътен 
транспорт чрез модернизиране на 
съществуващия подвижен състав, както 
и развитие на пристанищата и 
железопътно-автомобилните 
терминали: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

Or. en

Обосновка

Съфинансирането на ТЕМ-Т следва да подкрепя единствено развитието на най-
устойчивите видове транспорт.

Изменение 434
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 30 % от 
допустимите разходи;

Or. en
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Изменение 435
Hubert Pirker

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез мерки, 
свързани с инфраструктурата, и
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
морските и вътрешните пристанища
и мултимодалните платформи: размерът 
на финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи.

Or. de

Обосновка

Намаляването на шума от железопътния транспорт го прави по-приемлив за 
гражданите, което от своя страна представлява основа за ефективна реализация на 
трансевропейската транспортна мрежа. Настоящото изменение трябва да се 
тълкува в контекста на изменение 2.

Изменение 436
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) смекчаване на излагането на 
градските зони на отрицателните 
последици от транзитния 
железопътен и автомобилен 
транспорт.
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Or. en

Изменение 437
Tanja Fajon

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) за дейности в подкрепа на 
трансгранични пътни участъци —
30 % от допустимите разходи;

Or. en

Обосновка

Ограниченото съфинансиране на пътната инфраструктура е в съответствие с 
транспортната политика на ЕС (функционирането на вътрешния пазар) и поради 
това то следва да бъде предвидено. По-специално трансграничните участъци 
обикновено са недостатъчно финансирани, въпреки че в много случаи те 
представляват участъци със затруднения. Увеличеното съфинансиране ще 
предостави подходящ стимул за приоритетно справяне с такива участъци.

Изменение 438
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) за дейности за подкрепа на 
трансгранични пътни участъци — до 
30 % от допустимите разходи.

Or. sl

Обосновка

Определено съфинансиране на пътната инфраструктура е в съответствие с 
транспортната политика на ЕС (функционирането на вътрешния пазар). Често 
основно липсват именно средствата за трансграничните пътни участъци въпреки 
факта, че в много случаи затрудненията възникват точно в тези участъци. 
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Повишеното съфинансиране ще създаде значителен стимул за модернизиране и 
обновяване на тези пътни участъци.

Изменение 439
Philip Bradbourn

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) за дейности в подкрепа на 
трансгранични пътни участъци —
10 % от допустимите разходи;

Or. en

Изменение 440
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) за дейности в подкрепа на 
трансгранични пътни участъци —
10 % от допустимите разходи;

Or. en

Обосновка

Това изменение позволява финансиране от МСЕ за трансгранични пътни участъци от 
пътната мрежа ТЕМ-Т. Северна Ирландия е единствената част от Обединеното 
кралство със сухопътна граница с друга държава членка. Развитието на 
трансгранични пътни участъци в Северна Ирландия ще осигури добавена стойност за 
ЕС чрез подобряване на достъпа до вътрешния пазар в две държави членки.

Изменение 441
Michael Cramer



AM\912706BG.doc 61/140 PE496.338v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) процентите на съфинансиране за 
дейности, които имат за цел 
осигуряване на безпрепятствен 
достъп до транспортната 
инфраструктура за пътниците с 
увреждания и лицата с намалена 
подвижност (ЛНП) като тези с 
инвалидни колички, детски колички, 
велосипеди и тежък багаж, могат да 
бъдат увеличени с до 20 
допълнителни процентни пункта;

Or. en

Изменение 442
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) дейности за предотвратяване на 
шума, както и за ограничаване на 
неговото въздействие, породено от 
железопътния транспорт, чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и чрез 
подобряването на безопасността на 
железопътните прелези или 
замяната им с мостове или подлези: 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

Or. en

Обосновка

За да бъдат постигнати целите на ЕС за ограничаване на шумовото замърсяване от 
товарния железопътен транспорт, следва да се вземат най-вече мерки, свързани с 
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инфраструктурата и подвижния състав, целящи предотвратяването и намаляването 
на шума. Докладчиците считат, че е особено важно да се вземе предвид 
въздействието на шума от железопътния транспорт върху гъсто населените 
региони.

Изменение 443
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) дейности в подкрепа на новите 
технологии и иновациите за всички 
видове транспорт, включително на 
инфраструктура за алтернативни 
горива и технологии: размерът на 
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи.

Or. en

Изменение 444
Alejo Vidal-Quadras, Judith A. Merkies, Lambert van Nistelrooij, Jim Higgins, 
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) дейности в подкрепа на новите 
технологии и иновации за 
декарбонизация на всички видове 
транспорт: размерът на 
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 50 % от допустимите 
разходи.

Or. en
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Изменение 445
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) с цел да се предотвратят 
нарушения на конкуренцията по 
отношение на автомобилния 
транспорт в ущърб на железопътния 
транспорт, дейностите за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав могат да се ползват 
от финансова помощ от Съюза в 
размер на до 30 % от допустимите 
разходи.

Or. en

Изменение 446
Владко Тодоров Панайотов, Sophie Auconie

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) iii) дейности за създаване на 
условия за декарбонизация на всички 
видове транспорт чрез преход към 
иновационни нисковъглеродни и 
енергийно ефективни транспортни 
технологии, както и въвеждането на 
системи за алтернативно задвижване 
и осигуряването на подходяща 
помощна инфраструктура за 
осъществяването на този преход; 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен 
при необходимост за работи, свързани 
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с трансграничните участъци, и за 
дейности от общ интерес за ЕС;

Or. en

Обосновка

Въпреки че е изрично допустимо и е считано за приоритет съгласно рамката на ТЕМ-
Т/МСЕ, не могат да се предоставят безвъзмездни средства за въвеждането на 
инфраструктура за алтернативни горива без инфраструктурата за алтернативни 
горива да бъде спомената в настоящото предложение за МСЕ.

Изменение 447
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) дейности в подкрепа на новите 
технологии и иновациите за всички 
видове транспорт, които допринасят 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове: размерът на 
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи.

Or. de

Обосновка

Новите технологии и иновациите често имат по-ограничен достъп до пазара в 
сравнение с утвърдените технологии и поради това разходите, свързани с тях, следва 
също да бъдат допустими.

Изменение 448
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка iiб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iiб) вътрешни транспортни връзки с 
летища и дейности за намаляване на 
шума от товарния железопътен 
транспорт чрез модернизиране на 
съществуващия подвижен състав: 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

Or. en

Изменение 449
Jelko Kacin

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) за дейности в подкрепа на 
трансгранични пътни участъци —
30 % от допустимите разходи;

Or. en

Изменение 450
Philip Bradbourn

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за пътни проекти, които имат за 
цел премахване на участъците със 
затруднения по ТЕМ-T, финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 10 % 
от допустимите разходи.

Or. en
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Изменение 451
Bogusław Liberadzki

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) по отношение на безвъзмездните 
средства за закупуването на нови 
локомотиви в съчетание с премия за 
бракуване за:
i) дизелови или хибридни локомотиви, 
ако емисиите са отчетливо намалени 
в сравнение с бракувания дизелов или 
хибриден локомотив; процентът на 
финансиране не надвишава 20 % от 
допустимите разходи за новия 
локомотив;
ii) електрически локомотиви, ако 
трансграничната експлоатация е 
значително подобрена в сравнение с 
бракувания локомотив; процентът на 
финансиране не надвишава 20 % от 
допустимите разходи за новия 
локомотив.

Or. en

Обосновка

Премията за бракуване за локомотиви (каквато вече се прилага за автомобилната 
промишленост в някои от 27-те държави — членки на ЕС) действително подобрява 
екологосъобразността на железопътния транспорт, както и подобрява 
безпрепятственото трансгранично движение чрез оперативно съвместими 
локомотиви.

Изменение 452
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) за Европейската система за 
управление на железопътния превоз 
(ERTMS): размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 50 % 
от допустимите разходи;

заличава се

Or. de

Изменение 453
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) за Европейската система за 
управление на железопътния превоз 
(ERTMS): размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 50 % от 
допустимите разходи;

i) за Европейската система за 
управление на железопътния превоз 
(ERTMS) и за речните 
информационни услуги (RIS): размерът 
на финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 50 % от допустимите 
разходи;

Or. ro

Изменение 454
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) за Европейската система за 
управление на железопътния превоз 
(ERTMS): размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 50 % от 
допустимите разходи;

i) за Европейската система за 
управление на железопътния превоз 
(ERTMS), включително релсово 
оборудване и бордово оборудване: 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 50 % от 
допустимите разходи;
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Or. en

Обосновка

Необходимо е пояснение.

Изменение 455
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) за Европейската система за 
управление на железопътния превоз 
(ERTMS): размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 50 % от 
допустимите разходи;

i) за Европейската система за 
управление на железопътния превоз 
(ERTMS) и дейности за намаляване на 
шума от товарния железопътен 
транспорт при източника чрез 
модернизирането на съществуващия 
подвижен състав: размерът на 
финансовата помощ от Съюза не
надвишава 50 % от допустимите 
разходи;

Or. en

Обосновка

За да се осигури приемането на железопътния превоз на товари сред населението, да 
се повиши оперативната съвместимост за нискошумовите влакове и да се спестят 
пари, като се избегнат по-скъпите мерки за намаляване на шума по отношение на 
инфраструктурата, ЕС следва да предостави стимули за модернизиране на 
съществуващия подвижен състав.

Изменение 456
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) за Европейската система за 
управление на железопътния превоз 

i) за Европейската система за 
управление на железопътния превоз 
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(ERTMS): размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 50 % от 
допустимите разходи;

(ERTMS) и речните информационни 
системи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 50 % от 
допустимите разходи;

Or. en

Изменение 457
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка iа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) действия за подпомагане на 
развитието на морските магистрали: 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 30 % от 
допустимите разходи;

Or. en

Изменение 458
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) системи за управление на 
движението, услуги за товарен превоз, 
безопасно паркиране по автомобилната 
основна мрежа, както и дейности за 
подкрепа на развитието на морските 
магистрали: размерът на финансовата
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

ii) системи за управление на 
движението, различни от ERTMS, 
услуги за товарен превоз, безопасно 
паркиране по автомобилната основна 
мрежа, както и дейности за подкрепа на 
развитието на морските магистрали: 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

Or. en
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Изменение 459
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) системи за управление на 
движението, услуги за товарен превоз, 
безопасно паркиране по 
автомобилната основна мрежа, както 
и дейности за подкрепа на развитието на 
морските магистрали: размерът на 
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи.

ii) системи за управление на 
движението, услуги за товарен превоз, 
както и дейности за подкрепа на 
развитието на морските магистрали: 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

Or. en

Изменение 460
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) системи за управление на 
движението, услуги за товарен превоз, 
безопасно паркиране по автомобилната 
основна мрежа, както и дейности за 
подкрепа на развитието на морските 
магистрали: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

ii) системи за управление на 
движението, услуги за товарен превоз, 
безопасно паркиране по автомобилната 
основна мрежа: размерът на 
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи.

Or. en

Изменение 461
Christine De Veyrac

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) системи за управление на 
движението, услуги за товарен превоз, 
безопасно паркиране по автомобилната 
основна мрежа, както и дейности за 
подкрепа на развитието на морските 
магистрали: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

ii) системи за управление на движението
по пътищата (ITS), услуги за товарен 
превоз, безопасно паркиране по 
автомобилната основна мрежа, както и 
дейности за подкрепа на развитието на 
морските магистрали и за реализация 
на SESAR: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

Or. fr

Обосновка

Участниците остават често неравнопоставени, когато искат да получат 
финансиране на пазара. Във връзка с това е целесъобразно публичното финансиране да 
може да се използва за реализацията на SESAR като цяло, а не само за наземните 
компоненти.

Изменение 462
Isabelle Durant

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) системи за управление на 
движението, услуги за товарен превоз, 
безопасно паркиране по автомобилната 
основна мрежа, както и дейности за 
подкрепа на развитието на морските 
магистрали: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

ii) системи за управление на 
движението, услуги за комбиниран
превоз, безопасно паркиране по 
автомобилната основна мрежа, както и 
дейности за подкрепа на развитието на 
морските магистрали: размерът на 
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи.

Or. en

Обосновка

Съфинансирането на ТЕМ-Т следва да подкрепя единствено развитието на най-
устойчивите видове транспорт.
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Изменение 463
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) системи за управление на 
движението, услуги за товарен превоз,
безопасно паркиране по автомобилната 
основна мрежа, както и дейности за 
подкрепа на развитието на морските
магистрали: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

ii) системи за управление на движението
по пътищата (ITS), услуги за товарен 
превоз и безопасно паркиране по 
автомобилната основна мрежа: размерът 
на финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи.

Or. en

Изменение 464
Vilja Savisaar-Toomast, Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) системи за управление на 
движението, услуги за товарен превоз, 
безопасно паркиране по автомобилната 
основна мрежа, както и дейности за 
подкрепа на развитието на морските 
магистрали: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

ii) системи за управление на 
движението, включително 
реализацията на наземните и 
бордовите компоненти на RIS, VTMIS 
и SESAR, услуги за товарен превоз, 
безопасно паркиране по автомобилната 
основна мрежа, както и дейности за 
подкрепа на развитието на морските 
магистрали: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 30 % от 
допустимите разходи.

Or. en
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Изменение 465
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) системи за управление на 
движението, услуги за товарен превоз, 
безопасно паркиране по автомобилната 
основна мрежа, както и дейности за 
подкрепа на развитието на морските 
магистрали: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

ii) системи за управление на движението
и за логистично управление, 
мултимодални транспортни 
платформи, услуги за товарен превоз, 
безопасно паркиране по автомобилната 
основна мрежа, както и дейности за 
подкрепа на развитието на морските 
магистрали: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

Or. en

Изменение 466
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) действия за подпомагане на 
развитието на морските магистрали: 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 30 % от 
допустимите разходи;

Or. en

Изменение 467
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка iiа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) дейности за подкрепа на новите 
технологии и иновациите за всички 
видове транспорт: размерът на 
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 20 % от допустимите 
разходи;

Or. en

Изменение 468
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка iiб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiб) дейности за подкрепа на 
реализацията на компонентите на 
SESAR: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 30 % 
от допустимите разходи.

Or. en

Изменение 469
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 50 % от 
допустимите разходи за проучвания 
и/или работи;

а) размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 50 % от 
допустимите разходи за проучвания и 
30 % от допустимите разходи за 
работи;

Or. en
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Обосновка

Следва да се прилага същото разграничение, както и в транспортния сектор.

Изменение 470
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 50 % от 
допустимите разходи за проучвания 
и/или работи;

а) по отношение на безвъзмездните 
средства за проучвания размерът на 
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 50 % от допустимите 
разходи;

Or. en

Изменение 471
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 50 % от 
допустимите разходи за проучвания 
и/или работи;

а) размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 50 % от 
допустимите разходи за проучвания 
и/или за работи;

Or. pt

Изменение 472
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) процентите на съфинансиране могат 
да бъдат увеличени максимум до 80 %
за дейности, които въз основа на 
доказателствата, посочени в член 15, 
параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2012 [Насоки за 
трансевропейската енергийна 
инфраструктура] предоставят висока 
степен на регионална и общоевропейска 
сигурност на доставките или засилват 
солидарността на Съюза, или включват 
много иновационни решения.

б) процентите на съфинансиране могат 
да бъдат увеличени максимум до 50 %
за дейности, които въз основа на 
доказателствата, посочени в член 15, 
параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2012 [Насоки за 
трансевропейската енергийна 
инфраструктура] предоставят висока 
степен на регионална и общоевропейска 
сигурност на доставките, засилват 
солидарността на Съюза, подкрепят 
устойчивото развитие и 
внедряването на съоръжения за 
доставка на енергия от възобновяеми 
източници или включват много 
иновационни решения.

Or. en

Обосновка

Устойчивото развитие на енергията от възобновяеми източници трябва да бъде на 
равна основа с високата степен на сигурност на доставките.

Изменение 473
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) процентите на съфинансиране 
могат да бъдат увеличени максимум 
до 80 % за дейности, които въз основа 
на доказателствата, посочени в член 
15, параграф 2, буква а) от Регламент 
(ЕС) № XXXX/2012 [Насоки за
трансевропейската енергийна 
инфраструктура] предоставят висока 
степен на регионална и 
общоевропейска сигурност на 

б) по отношение на безвъзмездните 
средства за работи, Съюзът
предоставя финансова помощ само за:
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доставките или засилват 
солидарността на Съюза, или 
включват много иновационни 
решения.

- проекти от общ интерес, които 
попадат в категориите, определени в 
точка 1, букви а)—г) и точка 2 от
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2012 [Насоки за енергийната 
инфраструктура] в Кипър, Малта и 
прибалтийските държави, и
- проекти за енергийна ефективност, 
възобновяема енергия и интелигентни 
електроенергийни мрежи (на ниво 
пренос и разпределение),
за които процентите на 
съфинансиране от Съюза могат да 
бъдат увеличени максимум до 80 % от 
допустимите разходи по проекта.

Or. en

Изменение 474
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) процентите на съфинансиране могат 
да бъдат увеличени максимум до 80 %
за дейности, които въз основа на 
доказателствата, посочени в член 15, 
параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2012 [Насоки за 
трансевропейската енергийна 
инфраструктура] предоставят висока 
степен на регионална и общоевропейска 
сигурност на доставките или засилват 
солидарността на Съюза, или 
включват много иновационни решения.

б) процентите на съфинансиране могат 
да бъдат увеличени на 70 % за 
дейности, които въз основа на 
доказателствата, посочени в член 15, 
параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2012 [Насоки за 
трансевропейската енергийна 
инфраструктура] предоставят висока 
степен на регионална и общоевропейска 
сигурност на доставките, допринасят 
за целите на устойчивото развитие
или включват много иновационни 
решения.
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Or. pt

Изменение 475
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дейности в областта на 
широколентовите мрежи: размерът на 
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 50 % от допустимите 
разходи;

а) дейности в областта на 
широколентовите мрежи: размерът на 
финансовата помощ от Съюза е 
пропорционален и разумен по 
отношение на периода на 
изключителни права, предоставени на 
частния съинвеститор за 
експлоатация и предоставяне на 
услуги по мрежата; по принцип 
равноправният и необвързаният 
достъп до местната мрежа следва да 
бъдат задължителни във всички 
случаи след приключването на 
изграждането на мрежата, когато 
финансовата помощ от Съюза или 
друго публично финансиране
надвишава 50 % от допустимите 
разходи по проекта;

Or. en

Изменение 476
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посочените по-горе проценти на 
съфинансиране могат да бъдат 
увеличени с до 10 процентни пункта за 
дейности, които имат междусекторни 
синергии, постигат целите за 

5. Посочените по-горе проценти на 
съфинансиране могат да бъдат 
увеличени с до 10 процентни пункта за 
дейности, които имат междусекторни 
синергии, постигат целите за 
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смекчаване на изменението на климата, 
засилват устойчивостта спрямо 
изменението на климата или намаляват 
емисиите на парникови газове. Това 
увеличение не следва да се прилага за 
процентите на финансиране, посочени в 
член 11.

смекчаване на изменението на климата, 
засилват устойчивостта спрямо 
изменението на климата или намаляват 
емисиите на парникови газове, или по 
отношение на широколентовия 
достъп — за проекти за 
широколентов достъп в селските 
райони. Това увеличение не следва да 
се прилага за процентите на 
финансиране, посочени в член 11.

Or. en

Изменение 477
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посочените по-горе проценти на 
съфинансиране могат да бъдат 
увеличени с до 10 процентни пункта за 
дейности, които имат междусекторни 
синергии, постигат целите за 
смекчаване на изменението на климата, 
засилват устойчивостта спрямо 
изменението на климата или намаляват 
емисиите на парникови газове. Това 
увеличение не следва да се прилага за 
процентите на финансиране, посочени в 
член 11.

5. Посочените по-горе проценти на 
съфинансиране могат да бъдат 
увеличени с до 10 процентни пункта за 
дейности, които имат междусекторни 
синергии, постигат целите за 
смекчаване на изменението на климата, 
засилват устойчивостта спрямо 
изменението на климата или намаляват 
емисиите на парникови газове и в 
случай на инвестиции в области с 
неблагоприятни природни условия, 
като например най-отдалечени 
региони, в съответствие с членове 355 
и 375 от ДФЕС. Това увеличение не 
следва да се прилага за процентите на 
финансиране, посочени в член 11.

Or. pt

Обосновка

След подбор на проект от общ интерес в най-отдалечени региони тези региони следва 
да бъдат допустими за този по-висок процент поради техните специфични 
характеристики, както е посочено в членове 355 и 349 от ДФЕС.
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Изменение 478
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посочените по-горе проценти на 
съфинансиране могат да бъдат 
увеличени с до 10 процентни пункта за 
дейности, които имат междусекторни 
синергии, постигат целите за 
смекчаване на изменението на климата,
засилват устойчивостта спрямо 
изменението на климата или намаляват 
емисиите на парникови газове. Това 
увеличение не следва да се прилага за 
процентите на финансиране, посочени в 
член 11.

5. Посочените по-горе проценти на 
съфинансиране могат да бъдат 
увеличени с до 10 процентни пункта за 
дейности, които имат междусекторни 
синергии, показват измерим принос за 
постигането на целите за смекчаване 
на изменението на климата и засилват 
устойчивостта спрямо изменението на 
климата или намаляват емисиите на 
парникови газове в сравнение с 
равнищата от 1990 г. Комисията 
разработва не по-късно от 1 август 
2013 г. методология за оценката и 
критериите за допустимост за тези 
увеличени проценти на 
съфинансиране. Това увеличение не 
следва да се прилага за процентите на 
финансиране, посочени в член 11.

Or. en

Изменение 479
Ádám Kósa, Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посочените по-горе проценти на 
съфинансиране могат да бъдат 
увеличени с до 10 процентни пункта за 
дейности, които имат 
междусекторни синергии, постигат 
целите за смекчаване на изменението 
на климата, засилват устойчивостта 

5. Посочените по-горе проценти на 
съфинансиране могат да бъдат 
увеличени с до 10 процентни пункта над 
предвидените в параграфи 2—4 
проценти за следните дейности:



AM\912706BG.doc 81/140 PE496.338v01-00

BG

спрямо изменението на климата или 
намаляват емисиите на парникови 
газове. Това увеличение не следва да се 
прилага за процентите на 
финансиране, посочени в член 11.

Or. en

Изменение 480
Mario Pirillo, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посочените по-горе проценти на 
съфинансиране могат да бъдат 
увеличени с до 10 процентни пункта за 
дейности, които имат 
междусекторни синергии, постигат
целите за смекчаване на изменението на 
климата, засилват устойчивостта спрямо 
изменението на климата или намаляват 
емисиите на парникови газове. Това 
увеличение не следва да се прилага за 
процентите на финансиране, посочени в 
член 11.

5. Посочените по-горе проценти на 
съфинансиране могат да бъдат 
увеличени с до 10 процентни пункта над 
предвидените в параграфи 2—4 от 
настоящия член проценти за 
следните дейности:

а) всяка дейност, която се отличава 
със синергии между най-малко два 
целеви за МСЕ сектора (транспорт, 
енергия или телекомуникации).
Финансовата помощ от Съюза идва 
от секторните бюджети, предвидени 
в член 5, параграф 1, пропорционално 
на участието на всеки сектор в 
дейността; 
б) дейности, които спомагат за 
постигане на целите за смекчаване на 
изменението на климата, засилват 
устойчивостта спрямо изменението на 
климата или намаляват емисиите на 
парникови газове.
Това увеличение не следва да се прилага 
за процентите на финансиране, 
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посочени в член 11.

Or. it

Изменение 481
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В годишните и многогодишните 
програми, посочени в член 17, 
Комисията предлага критериите за 
отпускане на установените в 
настоящия член проценти на 
съфинансиране.

Or. pt

Изменение 482
Ádám Kósa, Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. всякакви дейности за повишаване 
на достъпността на транспортната 
инфраструктура за възрастните, за 
лицата с ограничена подвижност и за 
пътниците с увреждания.

Or. en

Изменение 483
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Размерът на финансовата помощ, 
която ще бъде предоставена за 
дейностите, ще се изменя въз основа на 
анализ на разходите и ползите за всеки 
проект, наличието на бюджетни 
средства и необходимостта от 
максимално засилване на „ефекта на 
лоста“, предизвикан посредством 
финансирането от ЕС.

6. Размерът на финансовата помощ, 
която ще бъде предоставена за 
дейностите, може да се изменя въз 
основа на анализ на разходите и ползите 
за всеки проект, наличието на бюджетни 
средства и необходимостта от 
максимално засилване на „ефекта на 
лоста“, предизвикан посредством 
финансирането от ЕС.

Or. en

Изменение 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Специални покани за представяне на 
предложения за средства, 
прехвърлени от Кохезионния фонд в 
областта на транспорта
1. Що се отнася до 10 000 000 
000 EUR, прехвърлени от Кохезионния 
фонд [Регламент XXX, член ХХ], за да 
се изразходват в държавите членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
специални покани за представяне на 
предложения се изготвят за 
проектите за реализиране на 
основната мрежа изключително в 
държавите членки, които отговарят 
на условията за финансиране от 
Кохезионния фонд.
2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
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специални покани. При провеждането 
на тези покани за представяне на 
предложения възможно най-голям 
приоритет се дава на проекти, 
свързани със средства, отпуснати на 
национален принцип по Кохезионния 
фонд.
3. Чрез дерогация от член 10 и по 
отношение на 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд 
[Регламент XXX, член ХХ], за да се 
изразходват в държавите членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
максималните проценти на 
финансиране са процентите, 
приложими за Кохезионния фонд, 
посочени в член 22 и член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ XXX2012 [Регламент за определяне 
на общи разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, 
обхванати от Общата стратегическа 
рамка, и за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд и Кохезионния фонд и 
за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006], за следните дейности:
а) по отношение на безвъзмездните 
средства за проучвания;
б) по отношение на безвъзмездните 
средства за работи:
i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт;
ii) дейности за подкрепа на 
трансграничните автомобилни 
участъци;
iii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища;
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в) по отношение на безвъзмездните 
средства за системи и услуги за 
управление на движението:
i) за Европейската система за 
управление на железопътния превоз 
(ERTMS);
ii) системи за управление на 
движението;

Or. en

Изменение 485
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Що се отнася до 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд 
[Регламент XXX, член ХХ], за да се 
изразходват в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, специални 
покани за представяне на предложения 
се изготвят за проектите за реализиране 
на основната мрежа изключително в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд.

1. Що се отнася до [10 000 000 
000 EUR], прехвърлени от Кохезионния 
фонд [Регламент XXX, член ХХ], за да 
се изразходват само в държавите 
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
специални покани за представяне на 
предложения се изготвят за проектите за 
реализиране на основната мрежа 
изключително в държавите членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд.

Or. en

Изменение 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Що се отнася до 10 000 000 000 EUR, 1. Що се отнася до [10 000 000 
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прехвърлени от Кохезионния фонд 
[Регламент XXX, член ХХ], за да се 
изразходват в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, специални 
покани за представяне на 
предложения се изготвят за
проектите за реализиране на 
основната мрежа изключително в
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд.

000 EUR], прехвърлени от Кохезионния 
фонд [Регламент XXX, член ХХ], за да 
се изразходват в държавите членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
финансови пакети се предлагат от 
Комисията за държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд.

Or. en

Изменение 487
Roberts Zīle

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Що се отнася до 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд 
[Регламент XXX, член ХХ], за да се 
изразходват в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, специални 
покани за представяне на предложения 
се изготвят за проектите за реализиране 
на основната мрежа изключително в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд.

1. Що се отнася до [10 000 000 
000 EUR], прехвърлени от Кохезионния 
фонд [Регламент XXX, член ХХ], за да 
се изразходват в държавите членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
специални покани за представяне на 
предложения се изготвят за проектите за 
реализиране на основната мрежа (и по-
специално на коридорите на 
основната мрежа) изключително в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд.

Or. en

Обосновка

Като се имат предвид ограничените налични финансови средства за цялата основна 
мрежа и целевата дата — 2030 г., за създаване на основна мрежа, финансирането в 
размер на 10 млрд. EUR, прехвърлено от Кохезионния фонд, се изразходва от 
държавите членки, които отговарят на условията за финансиране, за проекти, 
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свързани с основните коридори, тъй като тези коридори са с най-голям приоритет.

Изменение 488
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Що се отнася до 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд 
[Регламент XXX, член ХХ], за да се 
изразходват в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, специални 
покани за представяне на предложения 
се изготвят за проектите за реализиране 
на основната мрежа изключително в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд.

1. Що се отнася до 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд 
[Регламент XXX, член ХХ], въз основа 
на средствата, отпускани на 
национален принцип, за да се 
изразходват в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, специални 
покани за представяне на предложения 
се изготвят за проектите за реализиране 
на основната и глобалната мрежа 
изключително в държавите членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд.

Or. ro

Изменение 489
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани. При провеждането 
на тези покани за представяне на 
предложения възможно най-голям 
приоритет се дава на проекти,
свързани със средства, отпуснати на 

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани.
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национален принцип по Кохезионния 
фонд.

Or. lv

Изменение 490
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани. При провеждането 
на тези покани за представяне на 
предложения възможно най-голям 
приоритет се дава на проекти,
свързани със средства, отпуснати на 
национален принцип по Кохезионния 
фонд.

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани. При провеждането 
на тези покани за представяне на 
предложения се избират проекти, като 
се отчитат средствата, отпуснати на 
национален принцип по Кохезионния 
фонд.

Or. en

Изменение 491
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани. При провеждането 
на тези покани за представяне на 
предложения възможно най-голям
приоритет се дава на проекти, свързани 
със средства, отпуснати на 

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани. При провеждането 
на тези покани за представяне на 
предложения приоритет се дава на 
проекти, които отчитат размера на
средствата, прехвърлени от всяка 
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национален принцип по Кохезионния 
фонд.

държава членка от Кохезионния фонд;

Or. en

Изменение 492
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани. При провеждането 
на тези покани за представяне на 
предложения възможно най-голям 
приоритет се дава на проекти,
свързани със средства, отпуснати на 
национален принцип по Кохезионния 
фонд.

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани. До 31 декември 
2016 г. подборът на проектите, които 
отговарят на условията за 
финансиране, се осъществява, като се 
вземат предвид средствата, отпуснати 
на национален принцип по Кохезионния 
фонд. От 1 януари 2017 г. средствата, 
прехвърлени към Механизма за 
свързване на Европа, които не са били 
заделени за проект за транспортна 
инфраструктура, се предоставят на 
разположение на всички държави 
членки, които отговарят на 
условията за финансиране на проекти 
за транспортна инфраструктура със 
средства на Кохезионния фонд в 
съответствие с регламента за 
създаване на Механизъм за свързване 
на Европа.

Or. en

Изменение 493
Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани. При провеждането 
на тези покани за представяне на 
предложения възможно най-голям 
приоритет се дава на проекти, свързани 
със средства, отпуснати на национален 
принцип по Кохезионния фонд.

2. При провеждането на тези финансови 
пакети възможно най-голям приоритет 
се дава на проекти, свързани със 
средства, отпуснати на национален 
принцип по Кохезионния фонд. Следва 
да се обърне специално внимание на 
трудностите, които някои държави 
членки биха могли да срещнат по 
отношение на разработването на 
проекти, а също и на равномерното 
географско разпределение на 
различните проекти.

Or. en

Изменение 494
Roberts Zīle

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани. При провеждането 
на тези покани за представяне на 
предложения възможно най-голям 
приоритет се дава на проекти, 
свързани със средства, отпуснати на
национален принцип по Кохезионния 
фонд.

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани.

При провеждането на тези покани за 
представяне на предложения до 31 
декември 2017 г. подборът на 
допустими проекти се осъществява, 
като се вземат предвид средствата, 
отпуснати на национален принцип по 
Кохезионния фонд.

От 1 януари 2018 г. средствата, 
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прехвърлени към Механизма за 
свързване на Европа, които не са били 
заделени от държавите членки за 
проекти за транспортна 
инфраструктура в съответствие с 
техните пакети, се предоставят на 
разположение на всички държави 
членки, които отговарят на 
условията за Кохезионния фонд, за 
финансиране на проекти за 
транспортна инфраструктура; тези 
проекти се избират въз основа на 
принципа „пръв дошъл — пръв 
обслужен“.

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 от 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 495
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член 10 и по 
отношение на 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд 
[Регламент XXX, член ХХ], за да се 
изразходват в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, максималните 
проценти на финансиране са 
процентите, приложими за Кохезионния 

3. Чрез дерогация от член 10 и по 
отношение на [10 000 000 000 EUR], 
прехвърлени от Кохезионния фонд 
[Регламент XXX, член ХХ], за да се 
изразходват само в държавите членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, 
максималните проценти на финансиране 
са процентите, приложими за 
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фонд, посочени в член 22 и член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 [Регламент за определяне 
на общи разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, обхванати от 
Общата стратегическа рамка, и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006], за 
следните дейности:

Кохезионния фонд, посочени в член 22 
и член 110, параграф 3 от Регламент 
(ЕС) № XXX/2012 [Регламент за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, обхванати от 
Общата стратегическа рамка, и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006], за 
следните дейности:

Or. en

Изменение 496
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член 10 и по 
отношение на 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд 
[Регламент XXX, член ХХ], за да се 
изразходват в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, максималните 
проценти на финансиране са 
процентите, приложими за Кохезионния 
фонд, посочени в член 22 и член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 [Регламент за определяне 
на общи разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 

3. Чрез дерогация от член 10 и по 
отношение на [10 000 000 000] EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд 
[Регламент XXX, член ХХ], въз основа 
на средствата, отпуснати на 
национален принцип, за да се 
изразходват в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, максималните 
проценти на финансиране са 
процентите, приложими за Кохезионния 
фонд, посочени в член 22 и член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 [Регламент за определяне 
на общи разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
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морско дело и рибарство, обхванати от 
Общата стратегическа рамка, и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006], за 
следните дейности:

земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, обхванати от 
Общата стратегическа рамка, и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006], за 
следните дейности:

Or. ro

Изменение 497
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. За да бъдат подкрепени 
държавите членки, отговарящи на 
условията на Кохезионния фонд, 
които могат да срещнат затруднения 
при изготвянето на проекти, които 
да са концептуално достатъчно 
зрели, с добро качество и с добавена 
стойност за ЕС, специално внимание 
се отделя на действия за подкрепа на 
програмата в рамките на Механизма 
за свързване на Европа, насочени към 
укрепване на институционалния 
капацитет и ефективността на 
публичните администрации и 
публичните услуги, свързани с 
развитието и осъществяването на 
проектите, изброени в приложение І 
към настоящия регламент. За да се 
гарантира възможно най-висока 
степен на усвояване на прехвърлените 
средства във всички държави членки, 
отговарящи на условията за 
Кохезионния фонд, Комисията може 
да организира допълнителни покани 
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за представяне на предложения.

Or. en

Изменение 498
Roberts Zīle, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Сумата от [10 000 000 000 EUR], 
прехвърлени от Кохезионния фонд, не 
се включва в методологията за 
определяне на горна граница на БВП 
от [ ...]¹ % за държавите членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд.
_____________________
¹Очаква се постигането на 
споразумение за многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г.

Or. en

Обосновка

Наличното финансиране от Кохезионния фонд по Механизма за свързване на Европа не 
се ограничава до горна граница от 2,5 % от БВП (или какъвто и да било друг размер на 
тавана, който ще бъде определен при общото споразумение относно МФР). Това е 
изключително важно за избягването на ситуации, при които цял проект може да бъде 
блокиран и замразен, защото една от участващите държави членки е достигнала 
тавана на средствата за сближаване.

Изменение 499
Michael Cramer, Karim Zéribi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Подкрепата от Кохезионния фонд 
за проекти за устойчива 
транспортна инфраструктура с 
добавена стойност за ЕС, както е 
посочено в приложението към 
Регламент (EС) № ...../2013 за 
създаване на Механизъм за свързване 
на Европа (МСЕ), се осъществява в 
съответствие с Регламента за 
Кохезионния фонд, както и с 
Регламент (EС) № ...../2013 относно 
насоките на Съюза за развитието на 
трансевропейската транспортна 
мрежа (ТЕМ-T).

Or. en

Изменение 500
Michael Cramer, Karim Zéribi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Решението за подбора на 
проектите, съфинансирани от 
Кохезионния фонд и определени 
съгласно Регламента за МСЕ и 
Регламента за ТЕМ-T, се предлага 
ежегодно от Комисията и се взема от 
Европейския парламент и от Съвета. 
Комисията отговаря за управлението 
и изпълнението на проектите, за 
които е взето това решение, в 
съответствие с Регламента за МСЕ и 
Регламента за ТЕМ-T. 

Or. en
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Изменение 501
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт;

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт и морски магистрали;

Or. pt

Изменение 502
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт;

i) автомобилен, железопътен и 
вътрешен воден транспорт;

Or. en

Изменение 503
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден
транспорт;

i) железопътен транспорт и устойчиви 
плавателни вътрешни водни пътища;

Or. en

Изменение 504
Zigmantas Balčytis
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дейности за подкрепа на 
трансграничните автомобилни 
участъци;

ii) дейности за подкрепа на 
трансграничните автомобилни 
участъци, на основната автомобилна 
мрежа от ТЕМ-Т и в случая на 
държави членки, които нямат 
никакви железопътни мрежи, на 
пътната мрежа от ТЕМ-Т;

Or. en

Изменение 505
Michael Cramer, Karim Zéribi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дейности за подкрепа на 
трансграничните автомобилни
участъци;

ii) дейности за подкрепа на 
трансграничните железопътни 
участъци с акцент върху 
трансграничните участъци, които са 
били изоставени или премахнати след 
Втората световна война;

Or. en

Изменение 506
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) дейности за подкрепа на 
развитието на морските магистрали;

Or. pt
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Изменение 507
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища;

iii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, развитие на 
мултимодални платформи, 
включително автоматични 
съоръжения за смяна на 
междурелсието, и на пристанища;

Or. en

Изменение 508
Michael Cramer, Karim Zéribi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища;

iii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища, развитие на 
мултимодални платформи, на 
промишлени резервни коловози и на 
пристанища, както и на точки на 
взаимно свързване с приоритет на 
железопътните връзки;

Or. en

Изменение 509
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б) – подточка iii а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) дейности за смекчаване на 
излагането на градските зони на 
отрицателните последици от 
транзитния железопътен и 
автомобилен транспорт.

Or. en

Изменение 510
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б) – подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) дейности с цел намаляване на 
шума от железопътния транспорт, 
включително чрез модернизиране на 
съществуващия подвижен състав, за 
да се осигури жизнеспособното 
използване на мрежата TEМ-T при 
спазване на изискванията за 
равнището на шума.

Or. en

Изменение 511
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) дейности с цел намаляване на 
шума от железопътния транспорт, 
включително чрез модернизиране на 
съществуващия подвижен състав, за 
да се осигури жизнеспособното 
използване на мрежата TEМ-T при 
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спазване на изискванията за 
равнището на шума.

Or. en

Изменение 512
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) за Европейската система за 
управление на железопътния превоз 
(ERTMS);

i) за Европейската система за 
управление на железопътния превоз 
(ERTMS); речните информационни 
системи (RIS) и системите за 
информация и контрол на 
движението на корабите (VTMIS);

Or. en

Изменение 513
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) системи за управление на 
движението;

ii) системи за управление на 
движението, различни от ERTMS;

Or. en

Изменение 514
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква в) – подточка iiа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт при 
източника.

Or. en

Изменение 515
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията анулира, освен в надлежно 
обосновани случаи, финансовата 
помощ, предоставена за дейности, които 
не са били започнати в рамките на една 
година след началната дата за 
дейността, определена в условията, 
уреждащи предоставянето на 
финансовата помощ.

1. Комисията анулира, освен в надлежно 
обосновани случаи, финансовата 
помощ, предоставена за дейности, които 
не са били започнати в рамките на две 
години след началната дата за 
дейността, определена в условията, 
уреждащи предоставянето на 
финансовата помощ.

Or. en

Изменение 516
Franck Proust

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в случай на нередност, извършена при 
изпълнението на дейността, по 
отношение на разпоредбите на правото 
на Съюза;

а) в случай на нередност, извършена при 
изпълнението на дейността от
бенефициерите и изпълнителите на 
проекта, по отношение на 
разпоредбите на правото на Съюза, по-
специално на социалното, трудовото 
и екологичното право;
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Or. fr

Изменение 517
Jean-Jacob Bicep

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) след оценка на напредъка на проекта, 
по-специално в случай на големи 
закъснения по отношение на 
изпълнението на дейността.

в) след оценка на напредъка на проекта, 
по-специално в случай на големи и
неоправдани закъснения по отношение 
на изпълнението на дейността.

Or. fr

Изменение 518
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да изиска 
възстановяване на предоставената 
финансова помощ, ако в рамките на 
две години след срока на приключване, 
определен в условията, уреждащи 
предоставянето на помощта, 
изпълнението на дейността, за която 
се получава финансовата помощ, не е 
приключило.

заличава се

Or. nl

Изменение 519
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да изиска 
възстановяване на предоставената 
финансова помощ, ако в рамките на две
години след срока на приключване, 
определен в условията, уреждащи 
предоставянето на помощта, 
изпълнението на дейността, за която се 
получава финансовата помощ, не е 
приключило.

3. Комисията може да изиска 
възстановяване на предоставената 
финансова помощ, ако в рамките на 
четири години след срока на 
приключване, определен в условията, 
уреждащи предоставянето на помощта, 
изпълнението на дейността, за която се 
получава финансовата помощ, не е 
приключило.

Or. it

Обосновка

Периодът от време следва да бъде същият като този, установен в настоящия 
Финансов регламент за ТЕМ-T (Регламент (ЕО) № 680/2007), а именно четири години.

Изменение 520
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията може да изиска 
възстановяване на предоставената 
финансова помощ в случай на 
неизползване, изоставяне или 
разрушаване на съфинансираната от 
ЕС инфраструктура.

Or. en

Изменение 521
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Ако дадено действие търпи 
закъснение с повече от една година в 
сравнение с предвидения график, а 
именно в случаите, в които 
държавите членки не могат да 
гарантират достатъчно 
финансиране поради последиците от 
финансовата криза, Комисията може 
да наложи мораториум и да направи 
оценка на възможността за 
модернизация на съществуващата 
инфраструктура като по-бързо 
осъществима алтернативна 
възможност;

Or. en

Изменение 522
Philip Bradbourn

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди да вземе което и да било от 
решенията, предвидени в параграфи 1, 2 
и 3, Комисията проучва конкретния 
случай и уведомява съответните 
бенефициери, така че те да могат да 
представят становищата си в рамките на 
даден период.

4. Преди да вземе което и да било от 
решенията, предвидени в параграфи 1, 2 
и 3, Комисията проучва конкретния 
случай и уведомява съответните 
бенефициери, така че те да могат да 
представят становищата си в рамките на 
даден период. Тя информира 
Европейския парламент и Съвета за 
всички решения, взети по време на 
приемането на годишните програми, 
посочени в член 17.

Or. en

Изменение 523
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
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Rübig

Предложение за регламент
Член 13a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13a
С цел осигуряване на широка и лоялна 
конкуренция при проектите, 
финансирани със средства по МСЕ, 
форматът 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
се видоизменят общите условия в договорите чрез специални договорни условия и по 
този начин да се променя споделянето на рисковете в рамките на публични проекти. 
Подобен род промени в споделянето 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 524
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Форматите на договорите трябва 
да отговарят на основите и 
условията на проекта и да 
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гарантират, че е осигурена лоялна и 
широка конкуренция при обществени 
поръчки, 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 по проекта начин, като 
този принцип се прилага независимо 
от национални или международни 
стандарти.

Or. de

Изменение 525
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Могат да бъдат използвани следните 
финансови инструменти:

3. Ако е ясно изискано от държавата 
членка или субекта, както е посочено 
в член 9, при подаване на 
предварителния проект могат да бъдат 
използвани следните финансови 
инструменти:

Or. en

Обосновка

Следните финансови инструменти трябва да бъдат изрично посочени и включени в 
предварителната финансова рамка на проекта, предложен от държавата членка или 
упълномощения правен субект.

Изменение 526
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква ав) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) финансови инструменти, насочени 
към улесняване на частните 
инвестиции за въвеждането на 
иновативни технологии с по-високи 
инвестиционни рискове.

Or. en

Изменение 527
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заеми и/или гаранции, подпомогнати 
от инструменти за поделяне на риска, 
включително механизъм за повишаване 
на облигациите за проекти, издадени от 
финансова институция с нейни 
собствени ресурси с участие на Съюза 
по отношение на предоставянето и/или 
разпределянето на капитал;

б) заеми и/или гаранции, подпомогнати 
от инструменти за поделяне на риска, 
включително, наред с другото,
механизъм за повишаване на
облигациите за проекти, издадени от 
финансова институция с нейни 
собствени ресурси с участие на Съюза 
по отношение на предоставянето и/или 
разпределянето на капитал;

Or. en

Обосновка

Целта е изрично да се поясни, че кредитното повишаване на облигациите за проекти е 
един от възможните инструменти, наред с другите.

Изменение 528
Dieter-Lebrecht Koch

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) специфични инструменти за 
финансиране, които насърчават 
частните инвестиции при 
въвеждането на нови иновативни 
технологии с по-висок инвестиционен 
риск;

Or. de

Изменение 529
Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всякакви други финансови 
инструменти.

в) специални финансови инструменти, 
целящи да улеснят частните 
инвестиции за инфраструктурни 
проекти, като се използват нови 
технологии и иновации, които 
подобряват екологичната 
устойчивост на даден вид транспорт 
и имат по-високи инвестиционни 
рискове.

Or. en

Обосновка

Предлагат се нови финансови инструменти, за да се улеснят инфраструктурните 
инвестиции. Преди да се наложат на пазара, иновативните и новите технологии са 
изправени пред финансови предизвикателства. Поради това специалните 
инструменти ще бъдат от основно значение за подпомагане на новите технологии, за 
осигуряване на достатъчно финансиране, за да се развиват и да натрупат опит с 
оглед получаване на достъп до капитали чрез традиционните механизми за 
финансиране.

Изменение 530
Lambert van Nistelrooij
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всякакви други финансови 
инструменти.

в) специални финансови инструменти, 
които целят да улеснят частните 
инвестиции за инфраструктурни 
проекти, използващи нови технологии 
и иновации, които подобряват 
екологичната устойчивост на даден 
вид транспорт и имат по-високи 
инвестиционни рискове.

Or. en

Изменение 531
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) специални финансови 
инструменти, целящи да улеснят 
частните инвестиции за 
инфраструктурни проекти, 
използващи нови технологии и 
иновации, които подобряват 
екологичната устойчивост на даден 
вид транспорт и имат по-високи 
инвестиционни рискове.

Or. en

Обосновка

Предлагат се нови финансови инструменти, за да се улеснят инфраструктурните 
инвестиции. Преди да се наложат на пазара, иновативните и новите технологии са 
изправени пред финансови предизвикателства. Съществуващите инструменти (като 
LGTT) не са в състояние да подкрепят иновативните проекти поради по-високия 
рисков профил и по-големите предизвикателства при предвиждане на 
първоначалните/потребителските такси.
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Изменение 532
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, се избират въз 
основа на принципа „пръв дошъл —
пръв обслужен“, и са насочени към 
постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на постепенна
географска диверсификация в 
държавите членки.

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, се избират въз 
основа на принципа „пръв дошъл —
пръв обслужен“, и са насочени към 
постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на географска 
диверсификация в държавите членки.

Or. en

Изменение 533
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, се избират въз
основа на принципа „пръв дошъл —
пръв обслужен“, и са насочени към 
постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на постепенна
географска диверсификация в
държавите членки.

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, се избират въз 
основа на принципа „пръв дошъл —
пръв обслужен“, и са насочени към 
постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на географска 
диверсификация сред държавите членки
и регионите на Съюза.

Or. pt

Обосновка

Секторната и географската диверсификация следва да взема предвид регионите на 
Съюза, както и държавите членки.
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Изменение 534
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, се избират въз 
основа на принципа „пръв дошъл —
пръв обслужен“, и са насочени към 
постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на постепенна 
географска диверсификация в 
държавите членки.

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, се избират въз 
основа на секторна и териториална 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на постепенна 
географска диверсификация в 
държавите членки.

Or. ro

Изменение 535
Philip Bradbourn

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, се избират въз 
основа на принципа „пръв дошъл —
пръв обслужен“, и са насочени към 
постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на постепенна 
географска диверсификация в 
държавите членки.

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, са насочени 
към постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на постепенна 
географска диверсификация в 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Необходим е по-добър критерий за избор на проекти.
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Изменение 536
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, се избират въз 
основа на принципа „пръв дошъл —
пръв обслужен“, и са насочени към 
постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на постепенна 
географска диверсификация в 
държавите членки.

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, се избират въз 
основа на принципа на готовност и са 
насочени към постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на постепенна 
географска диверсификация в 
държавите членки.

Or. en

Изменение 537
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, се избират въз 
основа на принципа „пръв дошъл —
пръв обслужен“, и са насочени към 
постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на постепенна 
географска диверсификация в 
държавите членки.

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, са насочени 
към постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на постепенна 
географска диверсификация в 
държавите членки.

Or. en

Изменение 538
António Fernando Correia de Campos
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, се избират въз 
основа на принципа „пръв дошъл —
пръв обслужен“, и са насочени към 
постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на постепенна 
географска диверсификация в
държавите членки.

1. Дейностите, допустими за подкрепа
чрез финансови инструменти, в 
съответствие с член 17 от 
настоящия регламент, са насочени 
към постигането на секторна и 
географска диверсификация сред
държавите членки и отговарят на 
следните критерии:

а) отговарят на целите на 
стратегията „Европа 2020“;
б) представляват добавена стойност
за ЕС;
в) гарантират ненарушаване на 
конкуренцията на вътрешния пазар;
г) имат ефект на лоста или 
мултиплициращ ефект по отношение
на подкрепата от Съюза.

Or. pt

Изменение 539
Philip Bradbourn

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предназначението на финансовите 
инструменти е да запазят стойността на 
активите, предоставени от бюджета на 
Съюза. Те могат да генерират 
приемлива възвращаемост, за да се 
постигнат целите на други 
партньори или инвеститори.

3. Предназначението на финансовите 
инструменти е да запазят стойността на 
активите, предоставени от бюджета на 
Съюза. Те могат да генерират 
приемлива възвращаемост, без по 
никакъв начин да възпрепятстват 
осъществяването на дейностите, 
подкрепяни в рамките на настоящия 
регламент, или да прехвърлят 
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задължения към бюджета на ЕС.

Or. en

Изменение 540
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предназначението на финансовите 
инструменти е да запазят стойността на 
активите, предоставени от бюджета на 
Съюза. Те могат да генерират 
приемлива възвращаемост, за да се 
постигнат целите на други 
партньори или инвеститори.

3. Предназначението на финансовите 
инструменти е да запазят стойността на 
активите, предоставени от бюджета на 
Съюза.

Or. en

Изменение 541
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Финансовите инструменти могат да 
бъдат комбинирани с безвъзмездни 
средства, финансирани от бюджета на 
Съюза, включително съгласно 
настоящия регламент.

4. Финансовите инструменти могат да 
бъдат комбинирани с безвъзмездни 
средства, финансирани от бюджета на 
Съюза, включително съгласно 
настоящия регламент и в 
съответствие с глава III; 
безвъзмездните средства, подкрепени 
съгласно настоящия член не 
надвишават 15 % от средствата, 
отпуснати за всеки сектор в 
съответствие с член 5, параграф 1.

Or. en
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Изменение 542
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Финансовите инструменти могат да 
бъдат комбинирани с безвъзмездни 
средства, финансирани от бюджета на 
Съюза, включително съгласно 
настоящия регламент.

4. Финансовите инструменти могат да 
бъдат комбинирани с безвъзмездни 
средства, финансирани от бюджета на 
Съюза, включително съгласно 
настоящия регламент, при условие че 
това е необходимо, за да се гарантира 
жизнеспособността на проекта.

Or. pt

Изменение 543
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В работната програма могат да 
бъдат определени допълнителни 
условия според специфичните нужди 
на секторите.

заличава се

Or. en

Изменение 544
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема многогодишни и 1. След приключване на подаването на 
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годишни работни програми за всеки 
сектор. Комисията може също да 
приема многогодишни и годишни 
работни програми, които обхващат 
повече от един сектор. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 24, параграф 2.

покани за представяне на 
предложения в съответствие с 
членове 10 и 11, Комисията приема 
многогодишни и годишни работни 
програми за всеки сектор. Комисията 
може също да приема многогодишни и 
годишни работни програми, които 
обхващат повече от един сектор. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 24, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 545
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема многогодишни и 
годишни работни програми за всеки 
сектор. Комисията може също да 
приема многогодишни и годишни 
работни програми, които обхващат 
повече от един сектор. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 24, параграф 2.

1. Комисията приема многогодишни и 
годишни работни програми за всеки 
сектор. Комисията може също да 
приема многогодишни и годишни 
работни програми, които обхващат 
повече от един сектор. Тези делегирани 
актове се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 5 от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

За запазване правото на контрол на ЕП, многогодишните и годишните работни 
програми следва да бъдат приемани чрез делегирани актове.

Изменение 546
Sabine Wils
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Поне веднъж в средата на периода се 
прави преглед на многогодишните 
работни програми. При необходимост 
Комисията преразглежда дадена 
многогодишна работна програма чрез 
акт за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 24, параграф 2.

2. Поне веднъж в средата на периода се 
прави преглед на многогодишните 
работни програми. При необходимост 
Комисията преразглежда дадена 
многогодишна работна програма чрез 
акт за изпълнение. Тези делегирани 
актове се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 25 от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

За запазване правото на контрол на ЕП, следва да се прилага процедурата на 
делегирани актове.

Изменение 547
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Многогодишни работни програми в 
областта на транспорта се приемат за 
проекти от общ интерес, както е 
посочено в част I на приложението към 
настоящия регламент.

Многогодишна работна програма в 
областта на транспорта се приема за 
проекти от общ интерес, както е 
посочено в част I на приложението към 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 548
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Многогодишни работни програми в 
областта на транспорта се приемат за 
проекти от общ интерес, както е 
посочено в част I на приложението към 
настоящия регламент.

Многогодишни работни програми в 
областта на транспорта се приемат за 
проекти от общ интерес, както е 
посочено в част I на приложението към 
настоящия регламент, като процентът 
на средствата, отпуснати за по-
малко замърсяващи видове 
транспорт, е най-малко 85 % от 
общия бюджет за транспорт.

Or. en

Обосновка

Необходимо е пояснение за привеждане в съответствие с ангажимента на ЕС, както 
се споменава в Бялата книга за транспорта, за намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. с 60 %, т.е. под равнищата от 1990 г.

Изменение 549
Bogusław Liberadzki

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Многогодишни работни програми в 
областта на транспорта се приемат за 
проекти от общ интерес, както е 
посочено в част I на приложението към 
настоящия регламент.

Многогодишни работни програми в 
областта на транспорта се приемат за 
проекти от общ интерес, както е 
посочено в част I на приложението към 
настоящия регламент, като в тях 
процентът на средствата, 
отпуснати за по-малко замърсяващи 
видове транспорт, e най-малко 85 % 
от общия бюджет за транспорт.

Or. en

Обосновка

ЕС е поел ангажимент до 2020 г. да намали емисиите на парникови газове с 60 %, т.е.
под равнищата от 1990 г. Това е също една от основните цели в Бялата книга от 
2011 г. и следва да се отрази в МСЕ.
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Изменение 550
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Многогодишни работни програми в 
областта на транспорта се приемат за 
проекти от общ интерес, както е 
посочено в част I на приложението към 
настоящия регламент.

Многогодишна работна програма в 
областта на транспорта се приема за: 

- проекти от общ интерес, както е 
посочено в част I на приложението към 
настоящия регламент;

- проекти от общ интерес, които 
улесняват създаването на основната 
мрежа и коридорите на основната 
мрежа.

Or. nl

Обосновка

Коридорите на основната мрежа са много важни за новата мрежа ТЕМ-T. Въпреки 
това следва също да бъде възможно да се отпусне европейско финансиране на 
проекти, които не са описани в приложение I; естествено това следва да бъде 
възможно, при условие че тези проекти насърчават създаването на основната мрежа 
или на коридорите на основната мрежа.

Изменение 551
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Размерът на финансовия пакет следва да 
бъде в рамките на интервала от 80 % 
до 85 % от бюджетните средства, 
посочени в член 5, параграф 1, буква а).

Размерът на финансовия пакет следва да 
бъде в рамките на 55 % от бюджетните 
средства, посочени в член 5, параграф 1, 
буква а).
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Or. en

Изменение 552
Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Размерът на финансовия пакет следва да 
бъде в рамките на интервала от 80 % до
85 % от бюджетните средства, посочени 
в член 5, параграф 1, буква а).

Размерът на финансовия пакет следва да 
бъде в рамките на интервала от 50 % до 
55 % от бюджетните средства, посочени 
в член 5, параграф 1, буква а).

Or. en

Изменение 553
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При вземането на решения във връзка 
с изготвянето на програмите си 
държавите членки не са обвързани с 
изложените в част І от 
приложението проекти. Решението 
за изпълнението на тези проекти е 
от компетентността на държавите 
членки и ще зависи от 
възможностите за публично 
финансиране, както и от социално-
икономическата жизнеспособност на 
проектите, в съответствие с 
разпоредбите на член 7 от Регламент 
(ЕС) № ХХХХ/2012 [Насоки за ТЕМ-Т].

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение гарантира, че от държавите членки не се изисква да 
изпълняват проекти от списъка с предварително определени проекти в приложение I, 
ако се окаже, че те не са икономически жизнеспособни. Много от тези проекти са все 
още на етап проектиране и настоящото изменение позволява да се вземат предвид 
възможностите на държавите членки за публично финансиране по време на 
изпълнението.

Изменение 554
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Многогодишните работни програми в 
областта на енергетиката и 
телекомуникациите предоставят 
стратегическа ориентация в областта на 
проектите от общ интерес и може да 
включват конкретни проекти от общ 
интерес.

4. Многогодишните работни програми в 
областта на енергетиката и 
телекомуникациите предоставят 
стратегическа ориентация в областта на 
проектите от общ интерес.

Or. pt

Изменение 555
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Секторните годишни работни 
програми в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите се 
приемат за проекти от общ интерес, 
които не са включени в 
многогодишните програми.

5. Секторните годишни работни 
програми в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите се 
приемат за проекти от общ интерес, 
които не са включени в 
многогодишните програми, като 
същевременно в транспортния 
сектор се спазва разпоредбата за 
разпределяне на поне 85 % от 
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наличните средства за по-малко 
замърсяващи видове транспорт.

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е в годишните работни програми да се запази същата съгласуваност 
при дяловото разпределение на средствата в транспортния сектор за по-малко 
замърсяващи видове транспорт, както е предвидено в многогодишната работна 
програма.

Изменение 556
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Комисията ежегодно публикува 
индекс, описващ напредъка на всички 
проекти от общ интерес, включени в 
МСЕ.

Or. en

Изменение 557
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с процедурата, 
посочена в параграф 1, при изготвянето 
на многогодишни и секторни годишни 
работни програми Комисията определя 
критериите за подбор и възлагане в 
съответствие с целите и приоритетите, 
предвидени:

6. В съответствие с процедурата, 
посочена в параграф 1, при изготвянето 
на многогодишни и секторни годишни 
работни програми Комисията определя 
критериите за подбор и възлагане в 
съответствие с целите и приоритетите, 
предвидени в членове 3 и 4 от 
настоящия регламент и:
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Or. en

Изменение 558
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с процедурата, 
посочена в параграф 1, при изготвянето 
на многогодишни и секторни годишни 
работни програми Комисията определя 
критериите за подбор и възлагане в 
съответствие с целите и приоритетите, 
предвидени:

6. В съответствие с процедурата, 
посочена в параграф 1, при изготвянето 
на многогодишни и секторни годишни 
работни програми Комисията определя 
критериите за подбор и възлагане в 
съответствие с целите и приоритетите, 
предвидени в членове 3 и 4 от 
настоящия регламент и в Регламент 
(ЕС) № XXXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T], 
Регламент (ЕС) № XXX/2012 [Насоки 
за трансевропейската енергийна 
инфраструктура] или Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 [Насоки за 
информационното общество (INFSO 
guidelines)]. Вземат се предвид 
следните фактори:

а) степен на развитие на дейностите
по разработване и подготовка на 
проекта и стабилност на 
предложеното изпълнение;
б) ефект на лоста на помощта от 
Съюза върху обществените и 
частните инвестиции и единния 
пазар;
в) необходимост от преодоляване на 
специфични финансови пречки и 
липса на пазарно финансиране, 
свързано с естеството или 
спешността на проекта;
г) разходи и ползи, включително 
икономически и социални 
въздействия, както и свързани с 
парниковите газове и/или други 
въздействия върху околната среда, и 
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достъпност;
д) трансгранично измерение и 
способност за намаляване или 
премахване на изолацията на 
държавите членки в който и да било 
сектор.

Or. pt

Изменение 559
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за транспорта — в Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T];

заличава се

Or. pt

Изменение 560
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за енергетиката — в Регламент 
(ЕС) № XXXX/2012 [Насоки за 
трансевропейската енергийна 
инфраструктура;

заличава се

Or. pt

Изменение 561
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за телекомуникациите — в 
Регламент (ЕС) № XXXX/2012 [Насоки 
за информационното общество 
(INFSO guidelines)];

заличава се

Or. pt

Изменение 562
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Работните програми се съгласуват с 
цел да се използват синергиите между 
транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите, особено в такива 
области като интелигентните енергийни 
мрежи, транспортните средства, 
задвижвани с електроенергия, 
интелигентните и устойчиви 
транспортни системи. Може да се 
приемат покани за представяне на 
предложения за няколко сектора.

7. Работните програми се съгласуват с 
цел да се използват синергиите между 
транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите, особено в такива 
области като интелигентните енергийни 
мрежи, транспортните средства, 
задвижвани с електроенергия
(включително влаковете, трамваите, 
електрическите велосипеди и 
електрическите автомобили), 
интелигентните и устойчиви 
транспортни системи. Може да се 
приемат покани за представяне на 
предложения за няколко сектора.

Or. en

Изменение 563
Philip Bradbourn

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се
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Делегирани актове
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25 по 
отношение на допълнението или 
изменението на списъците, 
предвидени в приложението.]

Or. en

Изменение 564
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се
Делегирани актове
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25 по 
отношение на допълнението или 
изменението на списъците, 
предвидени в приложението.]

Or. en

Изменение 565
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25 по 
отношение на допълнението или 
изменението на списъците, 

заличава се
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предвидени в приложението.]

Or. de

Обосновка

Важните решения трябва да се вземат по реда на обикновената законодателна 
процедура.

Изменение 566
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25 по 
отношение на допълнението или 
изменението на списъците, предвидени 
в приложението.]

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25 по 
отношение на допълнението или 
изменението на списъците, предвидени 
в приложението, и за осигуряване на 
многогодишна и годишна работна 
програма за всеки сектор или 
обхващаща повече от един сектор в 
съответствие с член 17.]

Or. en

Обосновка

Необходимо е позоваване във връзка с делегираните актове.

Изменение 567
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За проекти, свързани с транспортния и 
енергийния сектор, държавите членки 
предприемат технически мониторинг и 

За проекти, свързани с транспортния и 
енергийния сектор, държавите членки 
предприемат технически мониторинг и 
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финансов контрол на дейностите в тясно 
сътрудничество с Комисията и 
удостоверяват реалността и 
съответствието на разходите, извършени 
по отношение на проекти или части от 
проекти. Държавите членки могат да 
изискат участието на Комисията по 
време на проверките на място.

финансов контрол на дейностите, 
включително тези за осигуряване на 
прилагането на процедури за 
консултации и спазването на 
съответното законодателство на ЕС 
относно околната среда и 
изменението на климата, в тясно 
сътрудничество с Комисията и 
удостоверяват реалността и 
съответствието на разходите, извършени 
по отношение на проекти или части от 
проекти. Държавите членки могат да 
изискат участието на Комисията по 
време на проверките на място.

Or. en

Обосновка

Всички стъпки и ангажименти, предвидени във всяка дейност, трябва да бъдат 
наблюдавани от съответната държава членка.

Изменение 568
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално в областта на 
телекомуникациите националните 
регулаторни органи полагат всички 
усилия, за да осигурят необходимата 
правна сигурност и условия за 
инвестиции, улесняващи изпълнението 
на проектите, които получават 
финансова помощ от Съюза съгласно 
настоящия регламент.

Националните регулаторни органи 
полагат всички усилия, за да осигурят 
необходимата правна сигурност и 
условия за инвестиции, улесняващи 
изпълнението на проектите, които 
получават финансова помощ от Съюза 
съгласно настоящия регламент.

Or. pt

Изменение 569
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки непрекъснато 
информират Комисията, ако е 
приложимо чрез интерактивните 
географски и технически 
информационни системи (като за 
трансевропейските транспортни мрежи 
това е системата TENtec), за 
постигнатия напредък при изпълнението 
на проектите от общ интерес и 
осъществените за тази цел инвестиции, 
включително за размера на помощта, 
използвана за целите в областта на 
изменението на климата.

Държавите членки непрекъснато 
информират Комисията, ако е 
приложимо чрез интерактивните 
географски и технически 
информационни системи (като за 
трансевропейските транспортни мрежи 
това е системата TENtec), за 
постигнатия напредък при изпълнението 
на проектите от общ интерес и 
осъществените за тази цел инвестиции, 
включително за размера на помощта, 
използвана за целите в областта на 
изменението на климата. TENtec е 
публично и лесно достъпна. Тя 
съдържа актуална информация 
относно формите и размера на 
съфинансиране от ЕС за конкретни 
проекти, както и за напредъка по
всеки проект.

Or. en

Изменение 570
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки непрекъснато
информират Комисията, ако е 
приложимо чрез интерактивните 
географски и технически 
информационни системи (като за 
трансевропейските транспортни мрежи 
това е системата TENtec), за 
постигнатия напредък при изпълнението 
на проектите от общ интерес и 
осъществените за тази цел инвестиции, 

Държавите членки редовно информират 
Комисията, ако е приложимо чрез 
интерактивните географски и 
технически информационни системи 
(като за трансевропейските транспортни 
мрежи това е системата TENtec), за 
постигнатия напредък при изпълнението 
на проектите от общ интерес и 
осъществените за тази цел инвестиции, 
включително за размера на помощта, 
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включително за размера на помощта, 
използвана за целите в областта на 
изменението на климата.

използвана за целите в областта на 
изменението на климата.

Or. pt

Изменение 571
Franck Proust

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно настоящия регламент се 
финансират само дейности, които са в 
съответствие с правото на Съюза и в 
съответствие със съответните 
политики на Съюза.

Съгласно настоящия регламент се 
финансират само дейности, които са в 
съответствие с политиките на Съюза и
за които бенефициерите и 
изпълнителите на проекти спазват 
задълженията, установени от 
законодателството на Съюза и на 
държавата членка (държавите 
членки), по-специално в областта на 
социалното, трудовото и 
екологичното право.

Or. fr

Изменение 572
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Голям проект, който не отговаря
на общите принципи, посочени в 
член 13а, не може да бъде подпомаган 
със средства по МСЕ. Комисията 
предоставя възможност на 
заинтересованата държава членка да 
приведе проекта в съответствие със 
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споменатите по-горе общи принципи.

Or. de

Изменение 573
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от
Координационен комитет за 
Механизма за свързване на Европа. Този 
комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от 
Координационни комитети, 
създадени за всеки от трите сектора 
на Механизма за свързване на Европа —
транспортна, енергийна и ИКТ 
инфраструктура. Тези комитети са 
комитети по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 182/2011.

Or. en

Обосновка

Въз основа на координирането, споменато във внесеното от г-н Vlasak изменение на 
алинея 3, и при зачитане становището на Европейската комисия, смисълът на член 24 
няма да бъде променен. Ще се даде възможност за хоризонтален преглед, 
съгласуваност и синергии. От друга страна, фактическото разделяне на 
координационния комитет на три секторни комитета ще допринесе за по-прецизно 
сътрудничество с националните министри, тъй като те се съсредоточават основно 
върху един от секторите.

Изменение 574
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Във връзка с член 5 ще се прилага процедурата на делегираните актове.

Изменение 575
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комитетът осигурява хоризонтален 
преглед на работните програми, 
посочени в член 17, за да се осигури
съгласуваност и да се гарантира, че 
синергиите между секторите са 
определени и се използват.

3. Комитетите координират своите 
действия, за да осигурят
съгласуваност и хоризонтален преглед 
на работните програми, посочени в член
17, и за да се гарантира, че синергиите 
между секторите са определени и се 
използват.

Or. en

Изменение 576
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комитетът осигурява хоризонтален 
преглед на работните програми, 
посочени в член 18, за да се осигури 
съгласуваност и да се гарантира, че 
синергиите между секторите са 
определени и се използват.

3. Комитетът осигурява хоризонтален 
преглед на работните програми, 
посочени в член 18, за да се осигури 
тяхната съгласуваност и да се 
гарантира, че синергиите между 
секторите са определени, оценени и се 
използват.

Or. pt
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Изменение 577
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 заличава се
Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при условията, 
предвидени в настоящия член.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 20, 
се предоставя на Комисията за 
неограничен период, считано от 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 20, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в същото 
решение. Решението за оттегляне 
влиза в сила в деня след публикуването 
му в Официален вестник на 
Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 20, влиза в сила само ако 
Европейският парламент или 
Съветът не са повдигнали възражение 
в срок от два месеца, след като са 
получили уведомление за този акт, 
или ако преди изтичането на този 
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срок Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражения. Този 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. de

Обосновка

Важните решения трябва да се вземат по реда на обикновената законодателна 
процедура.

Изменение 578
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 заличава се
Делегиране
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при условията, 
предвидени в настоящия член.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 20, 
се предоставя на Комисията за 
неограничен период, считано от 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 20, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в същото 
решение. Решението за оттегляне 
влиза в сила в деня след публикуването 
му в Официален вестник на 
Европейския съюз или на посочена в 
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него по-късна дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 
20, влиза в сила само ако 
Европейският парламент или 
Съветът не са повдигнали възражение 
в срок от два месеца, след като са 
получили уведомление за този акт, 
или ако преди изтичането на този 
срок Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражения. Този 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 579
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 20, се 
предоставя на Комисията за 
неограничен период, считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 20, се 
предоставя на Комисията за период от 
седем години, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на седемгодишния 
период. Делегирането на правомощия 
се продължава мълчаливо за периоди с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
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Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
период.

Or. ro

Изменение 580
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 20, се 
предоставя на Комисията за 
неограничен период, считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 5, параграф 3 и
член 20, се предоставя на Комисията за 
неограничен период, считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 581
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 20, се 
предоставя на Комисията за 
неограничен период, считано от 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в членове 5, 17 и 20, се 
предоставя на Комисията за срока на 
действие на многогодишната 
финансова рамка, както е приета за 
периода 2014—2020 г.

Or. en

Обосновка

Необходимо е позоваване на съответните членове, както и на периода, за който ЕК се 
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оправомощава да приема делегирани актове.

Изменение 582
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 20, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
делегирането на правомощията, 
посочени в същото решение. Решението 
за оттегляне влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 5, параграф 3 и член 
20, може да бъде оттеглено по всяко 
време от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в същото 
решение. Решението за оттегляне влиза 
в сила в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

Or. en

Изменение 583
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от средата на 2018 г.
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за подновяване, 
изменение или прекратяване на мерките. 

1. Не по-късно от 31 декември 2017 г.
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
оценка относно постигането на целите 
за всички мерки (на равнище резултати 
и въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за подновяване, 
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В оценката освен това се разглеждат 
възможността за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
продължаващата значимост на всички 
цели, както и приносът на мерките към 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. В нея 
се вземат предвид резултатите от 
оценката на дългосрочното въздействие 
на предишните мерки.

изменение или прекратяване на мерките. 
В оценката освен това се разглеждат 
възможността за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
продължаващата значимост на всички 
цели, както и приносът на мерките към 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. В нея 
се вземат предвид резултатите от 
оценката на дългосрочното въздействие 
на предишните мерки.

Or. en

Обосновка

Докладът за оценка е необходим на ясно определена дата в рамките на средносрочния 
период на многогодишната финансова рамка.

Изменение 584
Bogusław Liberadzki

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията съобщава заключенията 
от тези оценки на Европейския 
парламент, на Съвета, на Европейския 
икономически и социален комитет и на 
Комитета на регионите.

4. Комисията получава одобрение за
заключенията от тези оценки от
Европейския парламент и го съобщава
на Съвета, на Европейския 
икономически и социален комитет и на 
Комитета на регионите.

Or. en

Изменение 585
Michael Cramer

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията съобщава заключенията 
от тези оценки на Европейския 
парламент, на Съвета, на Европейския 
икономически и социален комитет и на 
Комитета на регионите.

4. Комисията съобщава тези оценки на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Европейския икономически и социален 
комитет и на Комитета на регионите.

Or. en

Изменение 586
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Бенефициерите и, когато е 
целесъобразно, съответните държави 
членки гарантират, че подходяща 
публичност ще бъде дадена на помощта, 
предоставена съгласно настоящия 
регламент, за да се информира 
обществеността за ролята на Съюза в 
изпълнението на проектите.

1. Бенефициерите и, когато е 
целесъобразно, съответните държави 
членки гарантират, че подходяща 
публичност и прозрачност ще бъде 
дадена на помощта, предоставена 
съгласно настоящия регламент, за да се 
информира обществеността за ролята на 
Съюза в изпълнението на проектите.

Or. en

Изменение 587
Philip Bradbourn

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
действия относно проектите и 
резултатите, свързани с Механизма за 
свързване на Европа. Освен това 
бюджетът, определен за комуникации 

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
действия относно проектите и 
резултатите, свързани с Механизма за 
свързване на Европа.
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съгласно настоящия регламент, 
следва също да обхваща и 
корпоративната комуникация на 
политическите приоритети на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Финансиране по този инструмент не следва да се използва за комуникация на 
политическите приоритети на Съюза. Това в никакъв случай не е съществено за 
функционирането и целите на Механизма за свързване на Европа.


