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Изменение 588
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Иновационно управление и услуги Единно европейско небе — SESAR

Иновационно управление и услуги Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния 
воден транспорт (ITS, ERTMS и RIS)

Иновационно управление и услуги Пристанища и летища от основната 
мрежа

Изменение, внесено от Парламента 

Иновационно управление и услуги Единно европейско небе — SESAR

Иновационно управление и услуги Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния 
воден транспорт (ITS, ERTMS и 
повишаване на железопътната 
оперативна съвместимост, RIS и 
VTMIS)

Иновационно управление и услуги Пристанища, летища и морски 
магистрали от основната мрежа

Or. en

Обосновка

Оперативната съвместимост е основен елемент за доброто функциониране на 
вътрешния пазар и особено в железопътния сектор. Тъй като магистралите по море 
и VTMIS са основни елементи от транспортната система на ЕС, те следва да се 
включат в хоризонталните приоритети.

Изменение 589
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква а)
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Текст, предложен от Комисията

Иновационно управление и услуги Единно европейско небе — SESAR

Иновационно управление и услуги Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния 
воден транспорт (ITS, ERTMS и RIS)

Иновационно управление и услуги Пристанища и летища от основната 
мрежа

Изменение, внесено от Парламента 

Иновационно управление и услуги Единно европейско небе — SESAR

Иновационно управление и услуги Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния 
воден транспорт (ITS, ERTMS и RIS)

Иновационно управление и услуги Пристанища и летища от основната 
мрежа

Намаляване на шума при източника Модернизиране на товарния 
железопътен транспорт в посока към 
безшумни товарни влакове

Or. en

Обосновка

Намаляване на шума от железопътния транспорт при източника води до много по-
малко инвестиции в железопътна инфраструктура.

Изменение 590
Dieter-Lebrecht Koch

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Иновационно управление и услуги Единно европейско небе — SESAR

Иновационно управление и услуги Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния 
воден транспорт (ITS, ERTMS и RIS)

Иновационно управление и услуги Пристанища и летища от основната 
мрежа
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Изменение, внесено от Парламента 

Иновационно управление и услуги Единно европейско небе — SESAR

Иновационно управление и услуги Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния 
воден транспорт (ITS, ERTMS и RIS) и 
алтернативни горива, включително 
необходимата инфраструктура за 
доставки

Иновационно управление и услуги Пристанища и летища от основната 
мрежа

Or. de

Обосновка

Една от целите на транспортната политика на ЕС е насърчаването на 
алтернативните системи за задвижване при превозните средства. Ето защо 
предварителните условия за това следва да бъдат обхванати от хоризонталните 
приоритети по отношение на основната мрежа и да бъдат създадени повече 
възможности за съфинансиране на необходимата инфраструктура по основните 
транспортни коридори. Това е от основно значение, за да може алтернативните 
методи за задвижване да бъдат използвани в европейски мащаб.

Изменение 591
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Иновационно управление и услуги Единно европейско небе — SESAR

Иновационно управление и услуги Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния 
воден транспорт (ITS, ERTMS и RIS)

Иновационно управление и услуги Пристанища и летища от основната 
мрежа

Изменение, внесено от Парламента 

Иновационно управление и услуги Единно европейско небе — SESAR

Иновационно управление и услуги Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния, вътрешния 
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воден и морския транспорт (ITS, 
ERTMS, RIS, VTMIS и електронни 
морски услуги)

Иновационно управление и услуги Пристанища, морски магистрали и 
летища от основната мрежа

Or. en

Обосновка

Тъй като магистралите по море, VTMIS и морските електронни услуги са основни 
елементи от транспортната система на ЕС, те следва да се включат в 
хоризонталните приоритети.

Изменение 592
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Иновационно управление и 
услуги

Единно европейско небе — SESAR

Иновационно управление и 
услуги

Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния воден 
транспорт (ITS, ERTMS и RIS)

Иновационно управление и 
услуги

Пристанища и летища от основната мрежа

Изменение, внесено от Парламента 

Иновационно управление и 
услуги

Единно европейско небе — SESAR 

Иновационно управление и 
услуги

Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния воден 
транспорт (ITS, ERTMS, RIS и VTMIS)

Иновационно управление и 
услуги

Пристанища и летища от основната мрежа и 
морски магистрали

Нови технологии и иновации Нови технологии и иновации в съответствие 
с член 39, букви а) до г) от Регламент (ЕС) 
N°XXXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T]

Or. en
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Изменение 593
Paul Rübig

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Иновационно управление и 
услуги

Единно европейско небе — SESAR

Иновационно управление и 
услуги

Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния воден 
транспорт (ITS, ERTMS и RIS)

Иновационно управление и 
услуги

Пристанища и летища от основната мрежа

Изменение, внесено от Парламента 

Иновационно управление и 
услуги

Единно европейско небе — SESAR

Иновационно управление и 
услуги

Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния воден 
транспорт (ITS, ERTMS и RIS) и иновативна 
технологична инфраструктура

Иновационно управление и 
услуги

Пристанища и летища от основната мрежа

Or. de

Обосновка

Насърчаването на иновациите следва да бъде третирано като хоризонтален 
приоритет, включително по отношение на транспортния сектор. В съответствие с 
този подход и особено когато целта е намаляване на емисиите на парникови газове, 
следва да бъдат предоставени средства, които да дадат възможност за развитието 
на инфраструктура за доставки на алтернативни горива по продължение на 
основните коридори. 

Изменение 594
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква а)
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Текст, предложен от Комисията

Иновационно управление и услуги Единно европейско небе — SESAR

Иновационно управление и услуги Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния 
воден транспорт (ITS, ERTMS и RIS) 

Иновационно управление и услуги Пристанища и летища от основната 
мрежа

Изменение, внесено от Парламента 

Иновационно управление и услуги Единно европейско небе — SESAR

Иновационно управление и услуги Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния 
воден транспорт (ITS, ERTMS и RIS) 

Иновационно управление и услуги Пристанища и летища от основната и 
цялостната мрежа

Or. ro

Изменение 595
Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, Judith A. Merkies, Kathleen Van 
Brempt, Jim Higgins

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Иновационно управление и 
услуги

Единно европейско небе — SESAR

Иновационно управление и 
услуги

Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния воден 
транспорт (ITS, ERTMS и RIS)

Иновационно управление и 
услуги

Пристанища и летища от основната мрежа

Изменение, внесено от Парламента 

Иновационно управление и Единно европейско небе — SESAR
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услуги

Иновационно управление и 
услуги

Системи за управление на движението в 
шосейния, железопътния и вътрешния воден 
транспорт (ITS, ERTMS и RIS), 
инфраструктури за доставки от
алтернативни, и по-специално 
нисковъглеродни или безвъглеродни източници 
на енергия за транспорта

Иновационно управление и 
услуги

Пристанища и летища от основната мрежа

Or. en

Изменение 596
Tanja Fajon

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Гдиня – Катовице Гдиня – Катовице

Катовице – Острава – Бърно – Виена Катовице – Острава – Бърно – Виена
Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Грац – Марибор – Любляна –
Копер/Триест

Or. en

Обосновка

Балтийско-Адриатическия коридор следва да бъде съобразен с коридора за
железопътен превоз (Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за 
конкурентоспособни товарни превози), като по този начин включи пристанището 
Копер като едно от северноадриатическите пристанища, сътрудничещи 
посредством Асоциацията на пристанищата в северната част на Адриатическо море 
(NAPA).
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Изменение 597
Carlo Fidanza, Antonio Cancian, David-Maria Sassoli, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Гдиня – Катовице Гдиня – Катовице
Катовице – Острава – Бърно – Виена Катовице – Острава – Бърно – Виена

Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена –
Анкона

Or. it

Изменение 598
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Гдиня – Катовице Гдиня – Катовице
Катовице – Острава – Бърно – Виена Катовице – Острава – Бърно – Виена

Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Грац – Марибор – Любляна –
Копер/Триест

Or. sl
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Изменение 599
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Гдиня – Катовице Гдиня – Катовице
Катовице – Острава – Бърно – Виена Катовице – Острава – Виена

Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Виена – Шопрон – Сомбатхей –
Копривница – Загреб – Риека/Копер

Or. en

Изменение 600
Jelko Kacin

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Гдиня – Катовице Гдиня – Катовице

Катовице – Острава – Бърно – Виена Катовице – Острава – Бърно – Виена
Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Грац – Марибор – Любляна –
Копер/Триест

Or. en
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Обосновка

Балтийско-Адриатическия коридор следва да бъде съобразен с коридора за 
железопътен превоз (Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за 
конкурентоспособни товарни превози), като по този начин включи пристанището 
Копер като едно от северноадриатическите пристанища, сътрудничещи 
посредством Асоциацията на пристанищата в северната част на Адриатическо море 
(NAPA).

Изменение 601
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada, Piotr Borys, Sławomir Witold Nitras, Andrzej 
Grzyb, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Jacek Protasiewicz, 
Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Zwiefka

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Гдиня – Катовице Гдиня – Катовице
Катовице – Острава – Бърно – Виена Катовице – Острава – Бърно – Виена

Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Грац – Любляна – Копер/Триест Грац – Любляна – Копер/Триест

Шчечин/Швиноуйшчье –
Познан/Жьелона Гура – Вроцлав –
Острава

Or. en

Обосновка

Съветът вече подкрепя включването на Шчечин/Швиноуйшчье – Познан – Вроцлав –
Острава в Балтийско-Адриатическия коридор. Тъй като основните транспортни 
коридори са мултимодални (член 48), коридорът за железопътен превоз 
Шчечин/Швиноуйшчье – Жьелона Гура – Вроцлав (CE 59) също следва да бъде включен. 
Железопътната връзка Шчечин/Швиноуйшчье – Познан – Вроцлав (E 59) се използва 
предимно за пътнически влакове.
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Изменение 602
Bogusław Liberadzki, Piotr Borys, Jacek Protasiewicz, Sławomir Witold Nitras

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Гдиня – Катовице Гдиня – Катовице
Катовице – Острава – Бърно – Виена Катовице – Острава – Бърно – Виена

Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Грац – Любляна – Копер/Триест Грац – Любляна – Копер/Триест

Шчечин/Швиноуйшчье – Познан –
Вроцлав – Острава

Or. en

Обосновка

Съветът вече подкрепя включването на Шчечин/Швиноуйшчье – Познан – Вроцлав –
Острава в Балтийско-Адриатическия коридор.

Изменение 603
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Гдиня – Катовице Гдиня – Катовице

Катовице – Острава – Бърно – Виена Катовице – Острава – Бърно – Виена
Катовице – Жилина – Братислава – Катовице – Жилина – Братислава –
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Виена Виена
Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Грац – Марибор – Любляна –
Копер/Триест

Or. en

Обосновка

Балтийско-Адриатическия коридор следва да бъде съобразен с коридора за 
железопътен превоз (Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за 
конкурентоспособни товарни превози), като по този начин включи основното 
пристанище Копер като едно от северноадриатическите пристанища, сътрудничещи 
посредством Асоциацията на пристанищата в северната част на Адриатическо море 
(NAPA) и като единственото предварително определено пристанище в Словения. 
Презграничната отсечка Грац – Марибор – Прагерско само е преместена от списъка 
„Други участъци“ към Балтийско-Адриатическия коридор.

Изменение 604
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Хелзинки – Талин – Рига – Каунас –
Варшава – Катовице

Гдиня – Катовице Гдиня – Катовице
Катовице – Острава – Бърно – Виена Катовице – Острава – Бърно – Виена

Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Катовице – Жилина – Братислава –
Виена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Виена – Грац – Клагенфурт – Филах –
Удине – Венеция – Болоня – Равена

Грац – Любляна – Копер/Триест Грац – Любляна – Копер/Триест

Шчечин/Швиноуйшчье –
Познан/Жьелона Гура – Вроцлав –
Острава

Or. en
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Обосновка

Съветът вече подкрепя включването на Шчечин/Швиноуйшчье – Познан – Вроцлав –
Острава в Балтийско-Адриатическия коридор. Тъй като основните транспортни 
коридори са мултимодални (член 48), коридорът за железопътен превоз 
Шчечин/Швиноуйшчье – Жьелона Гура – Вроцлав (CE 59) също следва да бъде включен. 
Железопътната връзка Шчечин/Швиноуйшчье – Познан – Вроцлав (E 59) се използва 
предимно за пътнически влакове.

Изменение 605
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Предварително 
определени участъци

Вид транспорт Описание/дати

Хелзинки – Талин Пристанища, морска 
магистрала

пристанищни връзки, 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи и връзки, 
морска магистрала 
(включително с 
капацитет за 
ледоразбивачи)

Талин – Рига – Каунас –
Варшава 

Железопътен транспорт (подробни) проучвания 
за нова напълно 
оперативно съвместима 
линия с UIC 
междурелсие; работите 
за нова линия трябва да 
започнат преди 2020 г.; 
връзки на железопътната 
мрежа с пристанище и 
летище

Гдиня – Катовице Железопътен транспорт модернизиране

Гдиня, Гданск Пристанища пристанищни връзки, 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи
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Варшава – Катовице Железопътен транспорт модернизиране

Катовице – Острава –
Бърно – Виена и 
Катовице – Жилина –
Братислава – Виена

Железопътен транспорт модернизиране, по-
специално на 
трансгранични участъци 
PL-CZ, PL-SK и SK-AT; 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Виена – Грац –
Клагенфурт – Удине –
Венеция – Равена

Железопътен транспорт в процес на 
модернизиране и 
работи; (допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Триест, Венеция, Равена Пристанища пристанищни връзки, 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Изменение, внесено от Парламента 

Предварително 
определени участъци

Вид транспорт Описание/дати

Хелзинки – Талин Пристанища, морска 
магистрала

пристанищни връзки, 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи и връзки, 
морска магистрала 
(включително с 
капацитет за 
ледоразбивачи)

Талин – Рига – Каунас –
Варшава 

Железопътен транспорт (подробни) проучвания 
за нова напълно 
оперативно съвместима 
линия с UIC 
междурелсие; работите 
за нова линия трябва да 
започнат преди 2020 г.; 
връзки на железопътната 
мрежа с пристанище и 
летище

Гдиня – Катовице Железопътен транспорт модернизиране
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Гдиня, Гданск Пристанища пристанищни връзки, 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Варшава – Катовице Железопътен транспорт модернизиране

Катовице – Острава –
Бърно – Виена и 
Катовице – Жилина –
Братислава – Виена

Железопътен транспорт модернизиране, по-
специално на 
трансгранични участъци 
PL-CZ, PL-SK и SK-AT; 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Виена – Грац –
Клагенфурт – Удине –
Венеция – Равена

Железопътен транспорт в процес на 
модернизиране и 
работи; (допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Грац – Марибор –
Прагерско

Железопътен 
транспорт

проучвания и работи за 
втора линия

Триест, Венеция, 
Равена, Копер

Пристанища пристанищни връзки, 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Or. sl

Обосновка

V Baltsko - jadranski koridor se vključi povezava Gradec-Maribor-Pragersko ter pristanišče 
Koper, s čemer se potek koridorja uskladi s potekom tovornega koridora skladno z Uredbo 
(EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22 september o evropskem 
železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet. Jedrno pristanišče Koper je s tem v 
koridorjih IPE obravnavano enakopravno z preostalimi pristanišči Združenja severno 
jadranskih pristanišč (NAPA). Predlog ne spreminja navor odsekov, ki je vključen v prilogo 
IPE, saj je zadevna povezava Gradec-Maribor-Pragersko zgolj premeščena iz seznama 
"drugih odsekov jedrnega omrežja", kjer je bila navedena v prvotnem predlogu Komisije.

Изменение 606
Zigmantas Balčytis
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Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – редове 2 а-б (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Клайпеда – Каунас Железопътен модернизиране, 
пристанищни връзки, 
морска магистрала

Коридор „Виа 
Балтика“

Шосеен модернизиране (EE, LV, 
LT,PL)

Or. en

Изменение 607
Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 6

Текст, предложен от Комисията

Катовице – Острава –
Бърно – Виена и 
Катовице – Жилина –
Братислава – Виена

Железопътен транспорт модернизиране, по-
специално на 
трансгранични участъци 
PL-CZ, PL-SK и SK-AT; 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Изменение, внесено от Парламента 

Катовице – Острава –
Бърно – Виена и 
Катовице – Жилина –
Братислава – Виена

Железопътен транспорт модернизиране, по-
специално на 
трансгранични участъци 
PL-CZ, PL-SK, CZ-AT,
SK-AT, железопътен 
център Бърно, линия 
Бърно – Пършеров;
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
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платформи

Or. cs

Обосновка

Бърно се намира на пресечната точка на два коридора ( Балтийско-Адриатическия 
коридор и коридора Хамбург – Розтоки – Бургас/турска граница – Пирея – Никозия) и 
следователно включването на модернизирането на железопътния му център и на 
презграничния участък CZ-AT е от основно значение за функционирането на 
основната мрежа. Модернизирането на линията Бърно – Пършеров е включено в 
картата в Приложение ІІ към Регламент (ЕС) No XXXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T] и 
следователно следва да бъде включено и тук.

Изменение 608
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 7

Текст, предложен от Комисията

Катовице – Острава –
Бърно – Виена и 
Катовице – Жилина –
Братислава – Виена

Железопътен транспорт модернизиране, по-
специално на 
трансгранични участъци 
PL-CZ, PL-SK и SK-AT; 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Изменение, внесено от Парламента 

Катовице – Острава –
Виена и Катовице –
Жилина – Братислава –
Виена

Железопътен транспорт модернизиране, по-
специално на 
трансгранични участъци 
PL-CZ, PL-SK и SK-AT; 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Or. en
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Изменение 609
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 8

Текст, предложен от Комисията

Виена – Грац –
Клагенфурт – Удине –
Венеция – Равена

Железопътен транспорт в процес на 
модернизиране и 
работи: (допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Изменение, внесено от Парламента 

Виена – Винер Нойщат
– Шопрон – Сомбатхей 
– Копривница – Загреб 
– Копер/Риека

Железопътен транспорт в процес на 
модернизиране и 
работи: (допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Or. en

Обосновка

Тъй като срокът до 2030 г., определен за изпълнението на основната мрежа, не може 
да бъде спазен за алтернативната връзка между Винер Нойщат и Грац, следва да 
бъдат избрани по-ефективни решения, като например връзката през Шопрон и 
Сомбатхей, където може да се използва съществуващата инфраструктура. Тя не 
само би свързала двата града, но и два цели региона през границата. Освен това, това 
би осигурила интегрирането на Хърватия в основната мрежа.

Изменение 610
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 8

Текст, предложен от Комисията

Виена – Грац –
Клагенфурт – Удине –
Венеция – Равена

Железопътен транспорт в процес на 
модернизиране и 
работи; (допълнително) 
развитие на
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мултимодални 
платформи

Изменение, внесено от Парламента 

Виена – Грац –
Клагенфурт – Удине –
Венеция – Равена

Железопътен транспорт в процес на 
модернизиране и работи 
по съществуващи 
линии; 
рационализиране а 
съществуващи
мултимодални 
платформи 

Or. en

Обосновка

Работите и инвестициите в модернизацията вече са в ход по съществуващите 
конвенционални железопътни линии, като съществуващите терминали се нуждаят 
от рационализиране в отговор на намаленото пазарно търсене и товарните 
транспортни потоци.

Изменение 611
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Равена – Анкона Железопътен 
транспорт

модернизиране

Or. en

Изменение 612
Jelko Kacin

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 8 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Грац – Марибор –
Прагерско

Железопътен 
транспорт

проучвания и работи за 
втора линия

Or. en

Обосновка

Балтийско-Адриатическия коридор следва да бъде съобразен с коридора за 
железопътен превоз (Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за 
конкурентоспособни товарни превози), като по този начин включи пристанището 
Копер като едно от северноадриатическите пристанища, сътрудничещи 
посредством Асоциацията на пристанищата в северната част на Адриатическо море 
(NAPA).

Изменение 613
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Грац – Марибор –
Прагерско 

Железопътен 
транспорт

проучвания и работи за 
втора линия 

Or. en

Обосновка

Балтийско-Адриатическия коридор следва да бъде съобразен с коридора за 
железопътен превоз (Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за 
конкурентоспособни товарни превози), като по този начин включи основното 
пристанище Копер като едно от северноадриатическите пристанища, сътрудничещи 
посредством Асоциацията на пристанищата в северната част на Адриатическо море 
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(NAPA) и като единственото предварително определено пристанище в Словения. 
Презграничната отсечка Грац – Марибор – Прагерско само е преместена от списъка 
„Други участъци“ към Балтийско-Адриатическия коридор.

Изменение 614
Tanja Fajon

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 9

Текст, предложен от Комисията

Триест, Венеция, Равена Пристанища пристанищни връзки, 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Изменение, внесено от Парламента 

Копер, Триест, Венеция, 
Равена

Пристанища пристанищни връзки, 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Or. en

Обосновка

Балтийско-Адриатическия коридор следва да бъде съобразен с коридора за 
железопътен превоз (Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за 
конкурентоспособни товарни превози), като по този начин включи пристанището 
Копер като едно от северноадриатическите пристанища, сътрудничещи 
посредством Асоциацията на пристанищата в северната част на Адриатическо море 
(NAPA).

Изменение 615
Jelko Kacin

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 9
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Текст, предложен от Комисията

Триест, Венеция, Равена Пристанища пристанищни връзки, 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Изменение, внесено от Парламента 

Триест, Венеция, 
Равена, Копер

Пристанища пристанищни връзки, 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Or. en

Обосновка

Балтийско-Адриатическия коридор следва да бъде съобразен с коридора за 
железопътен превоз (Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за 
конкурентоспособни товарни превози), като по този начин включи пристанището 
Копер като едно от северноадриатическите пристанища, сътрудничещи 
посредством Асоциацията на пристанищата в северната част на Адриатическо море 
(NAPA).

Изменение 616
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 9

Текст, предложен от Комисията

Триест, Венеция, Равена Пристанища пристанищни връзки, 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Изменение, внесено от Парламента 

Триест, Венеция, 
Равена, Копер

Пристанища пристанищни връзки, 
(допълнително) 
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развитие на 
мултимодални 
платформи

Or. en

Обосновка

Балтийско-Адриатическия коридор следва да бъде съобразен с коридора за 
железопътен превоз (Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за 
конкурентоспособни товарни превози), като по този начин включи основното 
пристанище Копер като едно от северноадриатическите пристанища, сътрудничещи 
посредством Асоциацията на пристанищата в северната част на Адриатическо море 
(NAPA) и като единственото предварително определено пристанище в Словения. 
Презграничната отсечка Грац – Марибор – Прагерско само е преместена от списъка 
„Други участъци“ към Балтийско-Адриатическия коридор.

Изменение 617
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 9

Текст, предложен от Комисията

Триест, Венеция, Равена Железопътен транспорт пристанищни връзки, 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Изменение, внесено от Парламента 

Триест, Венеция, Равена Железопътен транспорт пристанищни връзки, 
рационализация на 
мултимодални 
платформи и 
конвенционални 
железопътни връзки

Or. en
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Обосновка

Вниманието следва да бъде фокусирано върху предизвикателството на свързването 
на пристанищата и на развитието на техните взаимодействия, които ги свързват с 
товарните транспортни потоци.

Изменение 618
Tanja Fajon

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Грац – Марибор –
Прагерско

Железопътен 
транспорт

проучвания и работи за 
втора линия

Or. en

Обосновка

Балтийско-Адриатическия коридор следва да бъде съобразен с коридора за 
железопътен превоз (Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за 
конкурентоспособни товарни превози), като по този начин включи пристанището 
Копер като едно от северноадриатическите пристанища, сътрудничещи 
посредством Асоциацията на пристанищата в северната част на Адриатическо море 
(NAPA).

Изменение 619
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията
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Изменение, внесено от Парламента 

Анкона Пристанища пристанищни връзки, 
(допълнително) 
развитие на 
мултимодални 
платформи

Or. en

Изменение 620
Bogusław Liberadzki

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Вроцлав – Познан –
Шчечин/Швиноуйшчье

Железопътен 
транспорт

работи 

Or. en

Обосновка

Съветът вече подкрепя включването на Шчечин/Швиноуйшчье – Познан – Вроцлав –
Острава в Балтийско-Адриатическия коридор.

Изменение 621
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Вроцлав –
Познан/Жьелона Гура –

Железопътен 
транспорт

работи



PE497.891v01-00 28/101 AM\915491BG.doc

BG

Шчечин/Швиноуйшчье

Or. en

Обосновка

Съветът вече подкрепя включването на Шчечин/Швиноуйшчье – Познан – Вроцлав –
Острава в Балтийско-Адриатическия коридор. Тъй като основните транспортни 
коридори са мултимодални (член 48), коридорът за железопътен превоз 
Шчечин/Швиноуйшчье – Жьелона Гура – Вроцлав (CE 59) също следва да бъде включен. 
Железопътната връзка Шчечин/Швиноуйшчье – Познан – Вроцлав (E 59) се използва 
предимно за пътнически влакове.

Изменение 622
Bogusław Liberadzki

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – ред 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Швиноуйшчье, Шчечин Пристанище пристанищни връзки

Or. en

Изменение 623
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Варшава – Берлин –
Амстердам/Ротердам– Феликстоу –
Мидландс

2. Варшава – Берлин –
Антверпен/Ротердам– Феликстоу –
Мидландс

Or. en
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Изменение 624
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

граница на BY – Варшава – Познан –
Франкфурт/Одер – Берлин – Хановер –
Оснабрюк – Енсхеде –Утрехт –
Амстердам/Ротердам – Феликстоу –
Бирмингам/Манчестър – Ливърпул

граница на UA – Люблин – Варшава –
Познан – Франкфурт/Одер – Берлин –
Хановер – Оснабрюк – Енсхеде –Утрехт 
– Амстердам/Ротердам – Феликстоу –
Бирмингам/Манчестър – Ливърпул

Or. en

Изменение 625
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 2 – ред 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

граница на UA –
Люблин – Варшава –
Познан – граница на 
DE

Железопътен 
транспорт

модернизиране на 
съществуващата 
линия, проучвания за 
удължаване

Or. en

Изменение 626
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 2 – ред 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията
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Изменение, внесено от Парламента 

Рейн – Ваал –
Нордзееканал

Вътрешен воден мултимодални връзки

Or. en

Изменение 627
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 2 – ред 5

Текст, предложен от Комисията

Шлюзове на Амстердам Вътрешен воден в процес на проучвания

Изменение, внесено от Парламента 

Шлюзове на Амстердам 
и канал Амстердам –
Рейн – нов шлюз на 
пристанището на 
Мюйден

Вътрешен воден в процес на проучвания,
пристанище; 
включително 
модернизация на шлюз 
Беатрикс

Or. en

Изменение 628
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Алхесирас – Мадрид – Тарагона Алхесирас – Мадрид – Тарагона

Севиля – Валенсия – Тарагона Севиля – Валенсия – Сарагоса –
Тарагона

Тарагона – Барселона – Перпинян –
Лион – Торино – Милано – Венеция –
Любляна – Будапеща – граница на UA

Тарагона – Барселона – Перпинян –
Лион – Торино – Милано – Венеция –
Любляна – Будапеща – граница на UA

Or. es
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Обосновка

Необходимо е да се добави главната логистична платформа на Иберийския 
полуостров, който се намира в Сарагоса.

Изменение 629
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Алхесирас – Мадрид – Тарагона Алхесирас – Мадрид – Тарагона

Севиля – Валенсия – Тарагона Севиля – Валенсия – Тарагона
Тарагона – Барселона – Перпинян –
Лион – Торино – Милано – Венеция –
Любляна – Будапеща – граница на UA

Тарагона – Барселона – Перпинян –
Лион – Торино – Милано – Венеция –
Любляна – Будапеща – граница на UA

Барселона/Валенсия – Ливорно/Пиза –
Флоренция

Or. it

Изменение 630
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 3 – уводна част
Алхесирас – Мадрид – Тарагона Алхесирас – Мадрид – Тарагона

Севиля – Валенсия – Тарагона Севиля – Валенсия – Тарагона
Тарагона – Барселона – Перпинян –
Лион – Торино – Милано – Венеция –
Любляна – Будапеща – граница на UA

Тарагона – Барселона – Перпинян –
Лион – Торино – Милано – Венеция –
Любляна – Будапеща – граница на UA

Ливорно/Пиза – Гросето – Сиена –
Арецо – Фано – Анкона

Or. it

Изменение 631
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin
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Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Алхесирас – Мадрид – Тарагона Алхесирас – Мадрид – Тарагона

Севиля – Валенсия – Тарагона Севиля – Валенсия – Тарагона
Тарагона – Барселона – Перпинян –
Лион – Торино – Милано – Венеция –
Любляна – Будапеща – граница на UA

Тарагона – Барселона – Перпинян –
Марсилия – Лион – Торино – Милано –
Венеция – Любляна – Будапеща –
граница на UA

Or. fr

Изменение 632
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 3 – ред 5

Текст, предложен от Комисията

Барселона Пристанище връзки на железопътната 
мрежа с пристанище и 
летище

Изменение, внесено от Парламента 

Барселона Пристанище връзки на железопътната 
мрежа с пристанище 
(строителство на нови 
достъпи) и летище

Or. en

Изменение 633
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
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Приложение – част І – точка 3 – ред 6

Текст, предложен от Комисията

Барселона – Перпинян Железопътен транспорт трансграничен участък, 
в процес на работа, 
новата линия трябва да 
бъде завършена до 
2015 г., модернизиране 
на съществуващата 
линия.

Изменение, внесено от Парламента 

Барселона – Перпинян Железопътен транспорт трансграничен участък, 
в процес на работа, 
новата линия трябва да 
бъде завършена до 
2015 г., модернизиране 
на съществуващата 
линия. Въвеждане на 
UIC на 
съществуващата 
иберийска линия през 
пристанище Бу.
Приспособяване на 
линията за 750-
метрови влакове.
Развитие на 
интермодални 
платформи и връзки с 
железопътната 
мрежа на UIC + 
иберийско 
междурелсие

Or. en

Изменение 634
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
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Приложение – част І – точка 3 – ред 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Мадрид – Сарагоса –
Барселона

Железопътен 
транспорт

Модернизиране на 
съществуващите 
линии: Въвеждане на 
UIC на 
съществуващата 
иберийска линия. 
Приспособяване на 
линията и резервните 
коловози за 750-
метрови влакове. 
Развитие на 
интермодални 
платформи и връзки с
железопътната 
мрежа на UIC + 
иберийско 
междурелсие

Or. en

Изменение 635
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 3 – ред 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Лион – Авиньон –
Марсилия – Мирамас –
Фос

Железопътен 
транспорт

Модернизиране

Or. fr
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Изменение 636
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 3 – ред 8

Текст, предложен от Комисията

Лион – Торино Железопътен транспорт трансграничен участък, 
работите по 
планински тунел 
трябва да започнат 
преди 2020 г.; 
проучвания за пътища за 
достъп

Изменение, внесено от Парламента 

Лион – Торино Железопътен транспорт трансграничен участък,
включително 
исторически маршрут, 
проучвания за пътища за 
достъп

Or. en

Обосновка

Срокът до 2030 г., определен за изпълнението на основната мрежа, не може да бъде 
спазен за тази връзка. Следва да бъдат избрани по-ефективни решения: 
съществуваща инфраструктура, вече модернизирана, се използва на една осма от 
капацитета си и поради това може да се използва, като носи икономически ползи на 
ЕС и държавите членки.

Изменение 637
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 3 – ред 8

Текст, предложен от Комисията

Лион – Торино Железопътен транспорт трансграничен участък,
работите по 
планински тунел 
трябва да започнат 
преди 2020 г.; 
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проучвания за пътища 
за достъп

Изменение, внесено от Парламента 

Лион – Торино Железопътен транспорт модернизиране на 
съществуващия
трансграничен участък

Or. en

Обосновка

През 2011 г. вече са извършени работи по подобрение габаритите на тунела от името 
на FS и SNCF за над 400 милиона евро: допълнителните подобрения, също и на 
пътищата за достъп и градските железопътни възли, биха могли да бъдат 
финансирани от CEF.

Изменение 638
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 3 – ред 10

Текст, предложен от Комисията

Бреша – Венеция –
Триест

Железопътен транспорт работите по няколко 
участъка трябва да 
започнат преди 2014 г.

Изменение, внесено от Парламента 

Бреша – Венеция –
Триест

Железопътен транспорт работите по няколко 
участъка трябва да 
започнат преди 2014 г. 
във взаимодействие с 
действията по 
модернизиране, 
предприети в 
припокриващи се 
отсечки, като напр. 
коридор 1

Or. en
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Обосновка

Трябва да се гарантира взаимодействие за избягване дублирането на инвестиции и 
разходи.

Изменение 639
Tanja Fajon

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 3 – ред 13

Текст, предложен от Комисията

Копер – Дивача –
Любляна – Марибор

Железопътен транспорт проучвания и 
модернизиране/частично 
нова линия

Изменение, внесено от Парламента 

Копер – Дивача –
Любляна – Прагерско

Железопътен транспорт проучвания и 
модернизиране/частично 
нова линия

Or. en

Обосновка

В отсечката Копер – Дивача – Любляна – Марибор Марибор се заменя с Прагерско, 
което е точната линия. Град Марибор е свързан чрез Балтийско-Адриатическия 
коридор, както бе предложено в изменение 5.

Изменение 640
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 3 – ред 13

Текст, предложен от Комисията

Копер – Дивача –
Любляна – Марибор

Железопътен транспорт проучвания и 
модернизиране/частично 
нова линия
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Изменение, внесено от Парламента 

Копер – Дивача –
Любляна – Прагерско

Железопътен транспорт проучвания и 
модернизиране/частично 
нова линия

Or. sl

Обосновка

В отсечката Копер – Дивача – Любляна – Марибор Марибор се заменя с Прагерско, 
което е точката, в която се срещат Средиземноморският коридор и Балтийско-
Адриатическият коридор. Марибор вече е свързан като част от Балтийско-
Адриатическия коридор. С това предложение можем да избегнем дублирането на 
отсечката Прагерско – Марибор в два коридора.

Изменение 641
Jelko Kacin

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 3 – ред 13

Текст, предложен от Комисията

Копер – Дивача –
Любляна – Марибор

Железопътен транспорт проучвания и 
модернизиране/частично 
нова линия

Изменение, внесено от Парламента 

Копер – Дивача –
Любляна – Прагерско

Железопътен транспорт проучвания и 
модернизиране/частично 
нова линия

Or. en

Обосновка

В отсечката Копер – Дивача – Любляна – Марибор Марибор се заменя с Прагерско, 
което е точната линия. Град Марибор е свързан чрез Балтийско-Адриатическия 
коридор, както е предложено в изменението.

Изменение 642
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender
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Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 3 – ред 13

Текст, предложен от Комисията

Копер – Дивача –
Любляна – Марибор

Железопътен транспорт проучвания и 
модернизиране/частично 
нова линия

Изменение, внесено от Парламента 

Копер – Дивача –
Любляна – Прагерско

Железопътен транспорт проучвания и 
модернизиране/частично 
нова линия

Or. en

Обосновка

В отсечката Копер – Дивача – Любляна – Марибор Марибор се заменя с Прагерско, 
което е точната линия, като Прагерско е мястото на пресичане на 
Средиземноморския и Балтийско-Адриатическия коридор. 

Изменение 643
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 3 – редове 17 а-и (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Барселона/Валенсия/Ли
ворно

Морски магистрали модернизиране 

Livorno Пристанище/железопъ
тно-автомобилен 
терминал

пристанищна система 
Ливорно и Пиомбино: 
проучвания и работи

железопътна връзка: 
проучвания и работи

Пиза, Флоренция Летище железопътна връзка; 
проучвания и работи

Ливорно/Пиза –
Флоренция (връзка с 
коридор Хелзинки –

Железопътен и шосеен 
транспорт

железопътен 
транспорт: 
Флоренция – Пиза 
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Валета) модернизиране

железопътен 
транспорт: 
Флоренция – Прато –
Пистоя – Лука –
Виареджио 
модернизиране

шосеен транспорт: 
модернизиране

Ливорно – Гросето Железопътен и шосеен 
транспорт

железопътен/шосеен 
транспорт 
модернизиране

Гросето – Сиена –
Арецо – Фано – Анкона

Шосеен транспорт 
Пристанище

модернизиране

Or. xm

Обосновка

L'emendamento propone il potenziamento della proposta di corridoio n. 3 "Mediterraneo", 
tramite l'inserimento di una diramazione Sud che sviluppi in modo specifico le relazioni Est-
Ovest al livello di bacino mediterraneo, in particolare per il potenziamento delle relazioni tra 
balcani, Italia centrale e Spagna meridionale. L'emendamento propone quindi l'inclusione 
delle opere infrastrutturali connesse e necessarie allo sviluppo di tale diramazione anche in 
vista dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea a partire dal Luglio 2013. Lo sviluppo 
di tale diramazione permette un alleggerimento dei corridoi est-ovest esistenti ed offre una 
prospettiva di crescita socio-economica e di rafforzamento della coesione territoriale fra le 
aree del su europa.

Изменение 644
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хамбург / Росток – Берлин – Прага –
Бърно – Братислава – Будапеща – Арад 
– Тимишоара – София

Хамбург / Росток – Берлин – Прага –
Братислава – Будапеща – Арад –
Тимишоара – София

София – Бургас/граница на TR София – Бургас/граница на TR

София – Солун – Пирея – Лимасол – София – Солун – Пирея – Лимасол –
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Никозия Никозия

Or. en

Изменение 645
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 4 – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Хамбург – Дрезден –
Прага – Пардубице

Вътрешен воден модернизиране на Елба

Изменение, внесено от Парламента 

Хамбург – Дрезден –
Прага – Пардубице

Железопътен 
транспорт

модернизиране и 
мултимодални 
платформи

Or. en

Изменение 646
Ismail Ertug

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 4 – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Хамбург – Дрезден –
Прага – Пардубице

Вътрешен воден модернизиране на Елба

Изменение, внесено от Парламента 

Пага – Пардубице Вътрешен воден модернизиране на Елба

Or. en

Обосновка

За да се постигнат целите на Бялата книга за транспорта по отношение на 
намаляването на емисиите на СО2 от транспортния сектор, е важно да се признае и 
засили ролята на инфраструктурата на вътрешните водни пътища в Европа. Въпреки 
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това развиването на инфраструктурата не следва да нарушава целостта на 
районите с речни системи, а да взема предвид и да спазва екологичните изисквания. 
Почти естествено, свободно течащите реки играят важна роля за постигане на 
климатична устойчивост. Поради това е изключително важно в тези райони 
плавателните съдове да са съобразени с реките, а не обратното.

Изменение 647
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 4 – ред 5

Текст, предложен от Комисията

Шлюзове на Дечин Вътрешен воден проучвания

Изменение, внесено от Парламента 

заличава се заличава се заличава се

Or. en

Изменение 648
Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 4 – ред 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

център Бърно Железопътен 
транспорт

железопътен център
Бърно, включително 
мултимодална 
платформа

Or. cs

Обосновка

Бърно се намира на пресечната точка на два коридора ( Балтийско-Адриатическия 
коридор и коридора Хамбург – Розтоки – Бургас/турска граница – Пирея – Никозия) и 
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следователно включването на модернизирането на железопътния му център е от 
основно значение за функционирането на основната мрежа.

Изменение 649
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 4 – ред 8

Текст, предложен от Комисията

Будапеща – Арад –
Тимишоара – Калафат

Железопътен транспорт Модернизацията в HU е 
почти завършена, 
продължава в RO

Изменение, внесено от Парламента 

Будапеща – Арад –
Тимишоара – Крайова –
Калафат

Железопътен транспорт Модернизацията в HU е 
почти завършена, 
продължава в RO

Or. en

Обосновка

Крайова Калафат е включена в основната мрежа.

Изменение 650
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 4 – ред 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Крайова – Букурещ Железопътен 
транспорт

проучвания

Or. en

Обосновка

Крайова Калафат е включен в основната мрежа.
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Изменение 651
Michael Cramer, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хелзинки – Турку – Стокхолм – Малмьо 
– Копенхаген – Фемарн – Хамбург –
Хановер

Хелзинки – Турку – Стокхолм – Малмьо 
– Копенхаген – Гедсер

Бремен – Хановер – Нюрнберг –
Мюнхен – Бренер – Верона – Болоня –
Рим – Неапол – Бари

Росток – Берлин – Нюрнберг –
Мюнхен – Бренер – Верона – Болоня –
Рим – Неапол – Бари

Неапол – Палермо – Валета Неапол – Палермо – Валета

Or. en

Обосновка

Част от коридор 5 трябва да бъде приспособена, както е посочено по-горе, за да се 
избегнат тесните места в Хамбург, Бремен и Хановер и да се използва 
съществуващата фериботна връзка между Гедсер и Росток, на която се въвеждат 
кораби с ниски емисии. Това приспособяване на коридор 5 би позволило по-бързо и по-
евтино изпълнение.

Изменение 652
Joachim Zeller

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хелзинки – Турку – Стокхолм – Малмьо 
– Копенхаген – Фемарн – Хамбург –
Хановер

Хелзинки – Турку – Стокхолм – Малмьо 
– Копенхаген – Фемарн – Хамбург –
Хановер

Бремен – Хановер – Нюрнберг –
Мюнхен – Бренер – Верона – Болоня –
Рим – Неапол – Бари

Бремен – Хановер – Нюрнберг –
Йоресунд/Копенхаген – Росток –
Берлин – Нюрнберг – Мюнхен – Бренер 
– Верона – Болоня – Рим – Неапол –
Бари

Неапол – Палермо – Валета Неапол – Палермо – Валета
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Or. en

Обосновка

Част от коридор 5 трябва да бъде приспособена, както е посочено по-горе, за да се 
избегнат тесните места в Хамбург, Бремен и Хановер и да се използва 
съществуващата фериботна връзка между Йоресунд/Копенхаген, Гедсер и Росток, на 
която се въвеждат кораби с ниски емисии. Това приспособяване на коридор 5 следва 
да бъде добавено и би позволило по-бързо и по-евтино изпълнение.

Изменение 653
Knut Fleckenstein

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хелзинки – Турку – Стокхолм – Малмьо 
– Копенхаген – Фемарн – Хамбург –
Хановер

Хелзинки – Турку – Стокхолм – Малмьо 
– Копенхаген – Любек – Фемарн –
Хамбург – Хановер

Бремен – Хановер – Нюрнберг –
Мюнхен – Бренер – Верона – Болоня –
Рим – Неапол – Бари

Бремен – Хановер – Нюрнберг –
Мюнхен – Бренер – Верона – Болоня –
Рим – Неапол – Бари

Неапол – Палермо – Валета Неапол – Палермо – Валета

Or. de

Обосновка

Любек, който е ключово мрежово пристанище, би дало възможност морските 
магистрали да бъдат включени в транспортния потенциал на коридор 5, успоредно с 
връзката Фемарн-Белт, като по този начин се създаде цялостна железопътно-
шосейна или морска транспортна система.

Изменение 654
Joachim Zeller, Michael Cramer

Предложение за регламент
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Приложение – част І – точка 5 – редове 7-9

Текст, предложен от Комисията

Фемарн Железопътен транспорт в процес на проучвания, 
строителни работи за 
изграждане на 
постоянна връзка от 
Фемарн-Белт между 
2014 г. и 2020 г.

Копенхаген – Хамбург 
през Фемарн: пътища 
за достъп

Железопътен 
транспорт

пътища за достъп DK 
да бъдат завършени до 
2020 г., пътища за 
достъп Германия да 
бъдат завършени на 2 
етапа (2020—2027 г.)

Хамбург/Бремен –
Хановер

Железопътен транспорт работите трябва да 
започнат преди 2020 г.

Изменение, внесено от Парламента 

Нюкьобинг – Гедсер Железопътен транспорт проучвания и 
модернизиране

Гедсер – Росток Пристанища, морска 
магистрала

връзки между 
пристанища и 
железопътни линии; 
фериботи с ниски 
емисии; капацитет за 
разбиване на лед

Росток – Берлин –
Нюрнберг

Железопътен транспорт проучвания; 
модернизиране

Or. en

Обосновка

Част от коридор 5 трябва да бъде приспособена, както е посочено по-горе, за да се 
избегнат тесните места в Хамбург, Бремен и Хановер и да се използва 
съществуващата фериботна връзка между Гедсер и Росток, на която се въвеждат 
кораби с ниски емисии. Това приспособяване на коридор 5 би позволило по-бързо и по-
евтино изпълнение.

Изменение 655
Michael Cramer
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Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 5 – ред 7

Текст, предложен от Комисията

Фемарн Железопътен 
транспорт

в процес на проучвания, 
строителни работи за 
изграждане на 
постоянна връзка от 
Фемарнбелт между 
2014 г. и 2020 г.

Изменение, внесено от Парламента 

заличава се заличава се заличава се

Or. en

Изменение 656
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 5 – ред 11

Текст, предложен от Комисията

Планински тунел
Бренер

Железопътен транспорт проучвания и работи

Изменение, внесено от Парламента 

Бренер Железопътен транспорт проучвания и работи по 
тунела и 
модернизиране на 
съществуващите 
свързащи линии

Or. en

Обосновка

Ако планински тунел Бренер не може да бъдереализиран до 2030 г., напр. поради 
финансови причини, като по-надеждни следва да се вземат предвид съществуващи 
линии, които не са толкова скъпи и са с по-кратки срокове.



PE497.891v01-00 48/101 AM\915491BG.doc

BG

Изменение 657
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 5 – ред 11

Текст, предложен от Комисията

Планински тунел Бренер Железопътен транспорт проучвания и работи

Изменение, внесено от Парламента 

Планински тунел Бренер Железопътен транспорт проучвания

Or. en

Обосновка

Продължават проучванията за подобряване на съществуващата конвенционална 
железопътна линия.

Изменение 658
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Генуа – Ротердам 6. Генуа – Ротердам/Антверпен

Or. en

Изменение 659
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Генуа – Милано/Новара –
Симплон/Льочберг/Готард – Базел –

Генуа – Милано/Новара –
Симплон/Льочберг/Готард – Базел –
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Манхайм – Кьолн Манхайм – Кьолн
Кьолн – Дюселдорф –
Ротердам/Амстердам

Кьолн – Дюселдорф –
Ротердам/Антверпен

Кьолн – Лиеж – Брюксел – Зеебрюге Кьолн – Лиеж – Брюксел – Зеебрюге

Or. en

Изменение 660
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 6 – ред 2

Текст, предложен от Комисията

Генуа – Милано/Новара 
– граница на CH

Железопътен транспорт проучвания; работите
трябва да започнат 
преди 2020 г.

Изменение, внесено от Парламента 

Генуа – Милано/Новара 
– граница на CH

Железопътен транспорт проучвания и дейности 
за подобряване на 
съществуващата 
конвенционална 
железопътна линия

Or. en

Обосновка

Продължават проучванията за подобряване капацитета на съществуващата 
конвенционална железопътна линия.

Изменение 661
Christine De Veyrac

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 7 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Синеш / Лисабон – Мадрид – Валядолид Синеш / Лисабон – Мадрид – Валядолид
Лисабон – Авейро – Порто Лисабон – Авейро – Порто

Авейро – Валядолид – Витория – Бордо 
– Париж – Манхайм/Страсбург

Авейро – Валядолид – Витория – Бордо 
– Париж – Манхайм/Страсбург

Тулуза – Бордо – Париж –
Манхайм/Страсбург

Or. fr

Изменение 662
Joachim Zeller

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – точка 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Синеш / Лисабон – Мадрид – Валядолид Гран Канария/Тенерифе – Синеш / 
Лисабон – Мадрид – Валядолид

Лисабон – Авейро – Порто Лисабон – Авейро – Порто

Авейро – Валядолид – Витория – Бордо 
– Париж – Манхайм/Страсбург

Авейро – Валядолид – Витория – Бордо 
– Париж – Манхайм/Страсбург

Or. de

Изменение 663
Dominique Riquet

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Синеш / Лисабон – Мадрид – Валядолид Синеш / Лисабон – Мадрид – Валядолид

Лисабон – Авейро – Порто Лисабон – Авейро – Порто
Авейро – Валядолид – Витория – Бордо 
– Париж – Манхайм/Страсбург

Авейро – Валядолид – Витория – Бордо 
– Париж – Манхайм/Страсбург
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Хавър – Руан – Париж –
Манхайм/Страсбург

Or. fr

Обосновка

Хавър следва да бъде включен към коридор на основната мрежа №7, за да 
съответства на коридор за товарен превоз №4, „Атлантически коридор“.

Изменение 664
Joachim Zeller

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 7 – ред 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Гран 
Канария/Тенерифе –
Синеш / Лисабон –
Мадрид

Пристанища, летища, 
морски магистрален 
път

пристанищни и 
летищни проучвания и  
работи, връзки между 
Канарските острови и 
Синеш/ Лисабон 

Or. de

Обосновка

В съответствие с измененията на предложението на Комисията относно ТЕМ-T, 
Гран Канария и Тенерифе  следва да бъдат включени в коридора като градски възли. 
Атлантическият коридор, така както е описан в приложението към съобщението на 
Комисията COM(2007)0032, се удължава от Лисабон до Канарските острови.

Изменение 665
Christine De Veyrac

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 7 – ред 6 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Тулуза – Бордо  Железопътен 
транспорт

в процес на обществено 
обсъждане

Or. fr

Изменение 666
Dominique Riquet

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 7 – ред 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Хавър – Париж (през
Серкьо-Жизор)

Железопътен 
транспорт

модернизиране

Or. xm

Обосновка

Хавър следва да бъде включен към коридор на основната мрежа №7, за да може той 
да съответства на коридор за товарен превоз №4, „Атлантически коридор“.

Изменение 667
Martina Anderson

Предложение за регламент
Приложение  – част І – точка 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Белфаст – Дъблин – Холихед –
Бирмингам

Белфаст – Дъблин – Холихед –
Бирмингам

Слайгоу - Дери - Белфаст
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Глазгоу/Единбург – Бирмингам Глазгоу/Единбург – Бирмингам
Бирмингам – Лондон – Лил – Брюксел Бирмингам – Лондон – Лил – Брюксел

Дъблин/Корк/Саутхамптън – Хавър –
Париж

Дъблин/Корк/Саутхамптън – Хавър –
Париж

Лондон – Доувър – Кале – Париж Лондон – Доувър – Кале – Париж

Or. en

Изменение 668
Martina Anderson

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 8 – ред 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Слайгоу - Дери -
Белфаст

Железопътен 
транспорт

проучвания 
(железопътна мрежа  
„Западна дъга“, 
простираща се от 
Белфаст през Дери, 
Слайгоу, Нок, Голуей до 
Лимерик/Фойнс и Корк)

Or. en

Изменение 669
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 8 – ред 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Ларн - Белфаст Пристанища, 
автомобилен 

модернизиране 
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транспорт

Or. en

Обосновка

Товарният транспорт в Северна Ирландия не следва да се изключва от МСЕ поради 
уникалните обстоятелства в Северна Ирландия и географското й положение.  С това 
изменение се цели подобряване на връзките от вътрешността на страната към 
пристанищата с автомобилен транспорт, там, където няма алтернативни 
железопътни връзки или вътрешни водни пътища.

Изменение 670
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение  – част І – точка 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Амстердам – Базел/Лион – Марсилия 9. Ротердам/Антверпен – Базел/Лион –
Марсилия

Or. en

Изменение 671
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение  – част І – точка 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Амстердам – Ротердам – Антверпен –
Брюксел – Люксембург

Ротердам – Антверпен – Брюксел –
Люксембург

Люксембург – Дижон – Лион Люксембург – Дижон – Лион

Люксембург – Страсбург – Базел Люксембург – Страсбург – Базел

Or. en
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Изменение 672
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Приложение  – част І – точка 9 –  ред 2

Текст, предложен от Комисията

Маас Вътрешен воден Хавър - Париж

Изменение, внесено от Парламента 

Маас, в т.ч. Маасверкен Вътрешен воден модернизиране, 
мултимодални връзки

Or. en

Изменение 673
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 9 – ред 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Коридор Рейн – Шелда: 
Volkeraklock и 
Kreekraklock, 
Krammerlock и Lock 
Hansweert

шлюз модернизиране

Or. en

Изменение 674
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент



PE497.891v01-00 56/101 AM\915491BG.doc

BG

Приложение – част І – точка 9 – ред 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Ротердам – Антверпен Железопътен 
транспорт

модернизиране на 
железопътната линия 
за товарни превози

Or. en

Изменение 675
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Приложение  – част І – точка 9 –  ред 7

Текст, предложен от Комисията

Канал Сена - Шелда Вътрешни речни 
пристанища

завършен проект, 
започната процедура за 
състезателен диалог, 
цялостно завършване до 
2018 г.

Изменение, внесено от Парламента 

Канал Сена Север –
връзка Сена-Шелда

Вътрешен воден завършен проект, 
започната процедура за 
състезателен диалог, 
цялостно завършване до 
2018 г., модернизиране,
в т.ч. трансгранични и 
мултимодални връзки

Or. en

Изменение 676
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
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Приложение  – част І – точка 9 –  ред 7

Текст, предложен от Комисията

Канал Сена - Шелда Вътрешен воден завършен проект, 
започната процедура за 
състезателен диалог, 
цялостно завършване до 
2018 г.

Изменение, внесено от Парламента 

Канал Сена – Север; 
Сена - Шелда

Вътрешен воден завършен проект, 
започната процедура за 
състезателен диалог, 
цялостно завършване до 
2020 г.; модернизиране, 
в т.ч. трансгранични
връзки

Or. en

Изменение 677
Dominique Riquet

Предложение за регламент
Приложение  – част І – точка 9 –  редове 11-12

Текст, предложен от Комисията

Железопътни връзки 
Люксембург - Дижон -
Лион 
(високоскоростния 
влак TGV Рейн—Рона)

Железопътен транспорт проучвания и работи

Лион Железопътен транспорт източен обиколен 
маршрут: проучвания и 
работи

Изменение, внесено от Парламента 

Страсбург – Дижон –
Лион

Железопътен транспорт проучвания и работи

Люксембург – Дижон –
Амберю

Хавър - Париж
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Лион Железопътен транспорт обиколен маршрут на 
агломерация Лион: 
проучвания и работи

Or. en

Изменение 678
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 9 – редове 14 а-б (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Лион – Авиньон -
Пристанище Марсилия 
– Фос

Железопътен 
транспорт

модернизиране

Марсилия Пристанище връзки с 
вътрешността на 
страната и 
мултимодални връзки с 
терминали

Or. fr

Изменение 679
Markus Ferber

Предложение за регламент
Приложение  – част І – точка 10 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Страсбург – Щутгарт – Мюнхен –
Велс/Линц

Страсбург – Щутгарт – Мюнхен –
Велс/Линц

Страсбург – Манхайм – Франкфурт –
Вюрцбург – Нюрнберг – Регенсбург –
Пасау – Велс/Линц

заличава се

Велс/Линц – Виена – Будапеща – Арад –
Брашов – Букурещ – Констанца -
Сулина

Велс/Линц – Виена – Будапеща – Арад –
Брашов – Букурещ – Констанца -
Сулина
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Or. de

Изменение 680
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 10 – ред 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Будапеща - Aрад Железопътен 
транспорт

проучвания за 
високоскоростна 
мрежа между 
Будапеща и Арад

Or. ro

Изменение 681
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 10 – ред 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Бузъу - Браила - Галац Автомобилен 
транспорт: 
високоскоростен 
път/магистрала

модернизиране на 
определени участъци; 
проучвания и работи

Or. ro

Обосновка

Агломерацията Галац-Браила-Мачин има около 700 000 жители и представлява голям 
румънски промишлен център, който се намира на границата с Молдова и Украйна, с 
три морски пристанища на река Дунав. Включването на морските пристанища Галац 
и Браила и участъците Бузъу-Браила-Галац (автомобилен и железопътен) и Дражна-
Браила-Галац (автомобилен) в Коридор Х  ще свърже транспортната 
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инфраструктура на ЕС с тази на Молдова и Украйна в една интегрирана система.

Изменение 682
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 10 – ред 8 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Дражна - Браила -
Галац

Автомобилен 
транспорт: 
високоскоростен 
път/магистрала

модернизиране на 
определени участъци; 
проучвания и работи

Or. ro

Обосновка

Агломерацията Галац-Браила-Мачин има около 700 000 жители и представлява голям 
румънски промишлен център, който се намира на границата с Молдова и Украйна с 
три морски пристанища на река Дунав. Включването на морските пристанища Галац 
и Браила и участъците Бузъу-Браила-Галац (автомобилен и железопътен) и Дражна-
Браила-Галац (автомобилен) в Коридор Х  ще свърже транспортната 
инфраструктура на ЕС с тази на Молдова и Украйна в една интегрирана система.

Изменение 683
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение  – част І – точка 10 –  ред 9

Текст, предложен от Комисията

Арад - Брашов -
Букурещ - Констанца

Железопътен транспорт модернизиране на 
определени участъци; 
проучвания за 
високоскоростна 
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железница

Изменение, внесено от Парламента 

Арад - Брашов -
Букурещ - Констанца

Железопътен транспорт модернизиране на 
определени участъци; 
проучвания и работи за 
високоскоростна
железница

Or. ro

Изменение 684
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 10 – ред 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Букурещ – Бузъу –
Браила – Галац

Железопътен 
транспорт

модернизиране на 
определени участъци; 
проучвания за 
високоскоростна 
железница 

Or. ro

Обосновка

Агломерацията Галац-Браила-Мачин има около 700 000 жители и представлява голям 
румънски промишлен център, който се намира на границата с Молдова и Украйна с 
три морски пристанища на река Дунав. Включването на морските пристанища Галац 
и Браила и участъците Бузъу-Браила-Галац (автомобилен и железопътен) и Дражна-
Браила-Галац (автомобилен) в Коридор Х  ще свърже транспортната 
инфраструктура на ЕС с тази на Молдова и Украйна в една интегрирана система.

Изменение 685
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Приложение  – част І – точка 10 –  ред 10

Текст, предложен от Комисията

Майн – канал Майн-
Дунав – Дунав 

Вътрешен воден проучвания и работа по 
няколко участъка и 
участъка със 
затруднения; вътрешни 
речни пристанища: 
връзки с вътрешността 
на страната

Изменение, внесено от Парламента 

Майн – канал Майн-
Дунав – Дунав 
(Келхайм -
Констанца/Мидия/Сул
ина) + Букурещ-Дунъре 
– канал Дунав

Вътрешен воден проучвания и работа по 
няколко участъка и 
участъка със 
затруднения; вътрешни 
речни пристанища: 
връзки с вътрешността 
на страната

Or. ro

Изменение 686
Michael Cramer

Предложение за регламент
Приложение  – част І – точка 10 –  ред 10

Текст, предложен от Комисията

Майн – канал Майн-
Дунав – Дунав

Железопътен транспорт проучвания и работа по 
няколко участъка и 
участъка със 
затруднения; вътрешни 
речни пристанища: 
връзки с вътрешността 
на страната

Изменение, внесено от Парламента 

Майн – канал Майн-
Дунав – Дунав

Вътрешен воден и 
железопътен 
транспорт

проучвания по няколко 
участъка и участъка със 
затруднения; вътрешни 
речни пристанища: 
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железопътни връзки с 
вътрешността на 
страната

Or. en

Изменение 687
Ismail Ertug

Предложение за регламент
Приложение  – част І – точка 10 –  ред 10

Текст, предложен от Комисията

Майн – канал Майн-
Дунав – Дунав

Вътрешен воден проучвания и работа по 
няколко участъка и 
участъка със
затруднения; вътрешни 
речни пристанища: 
връзки с вътрешността 
на страната

Изменение, внесено от Парламента 

Майн – канал Майн-
Дунав – Дунав

Вътрешен воден проучвания и работа по 
няколко участъка и 
участъка със 
затруднения; вътрешни 
речни пристанища: 
връзки с вътрешността 
на страната; с 
изключение на работи 
по модернизиране на 
участъка Щраубинг-
Филсхофен

Or. en

Обосновка

За да се постигнат целите на Бялата книга за транспорта по отношение на 
намаляването на емисиите на СО2 от транспортния сектор, е важно да се признае и 
засили ролята на инфраструктурата на вътрешните водни пътища в Европа. Въпреки 
това развиването на инфраструктурата не следва да нарушава целостта на 
районите с речни системи, а да взема предвид и да спазва екологичните изисквания. 
Реките, които текат възможно най-естествено и свободно играят важна роля за 
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постигане на климатична устойчивост. Поради това е изключително важно в тези 
райони плавателните съдове да са съобразени с реките, а не обратното.

Изменение 688
Paul Rübig

Предложение за регламент
Приложение  – част І – точка 10 –  ред 10

Текст, предложен от Комисията

Майн – канал Майн-
Дунав – Дунав

Вътрешен воден проучвания и работа по 
няколко участъка и 
участъка със 
затруднения; вътрешни 
речни пристанища: 
връзки с вътрешността 
на страната

Изменение, внесено от Парламента 

Майн – канал Майн-
Дунав – Дунав 
(Келхайм – Сулина или 
Констанца)

Вътрешен воден проучвания и работа по 
няколко участъка и 
участъка със 
затруднения; вътрешни 
речни пристанища: 
връзки с вътрешността 
на страната

Or. xm

Обосновка

Пристанище Констанца е много важно за развитието на корабоплаването по река 
Дунав. Поради това каналът Дунав-Черно море следва да бъде включен в Коридор Х. 

Изменение 689
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение  – част І – точка 10 –  ред 11

Текст, предложен от Комисията

Констанца Пристанище връзки с вътрешността 
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на страната

Изменение, внесено от Парламента 

Констанца Пристанище, МА 
(морски магистрални 
пътища)

връзки с вътрешността 
на страната, МА 
(включително с 
капацитет за 
ледоразбивачи)

Or. ro

Изменение 690
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 10 – ред 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Гюргево Пристанище Подобряване и 
ремонтиране на 
пристанищна 
инфраструктура и 
връзките с 
вътрешността на 
страната: проучвания 
и работи

Or. ro

Изменение 691
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 10 – ред 11 б (нов)

Текст, предложен от Комисията
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Изменение, внесено от Парламента 

Галац Пристанище Подобряване и 
ремонтиране на 
пристанищна 
инфраструктура и 
връзките с 
вътрешността на 
страната: проучвания 
и работи

Or. ro

Обосновка

Агломерацията Галац-Браила-Мачин има около 700 000 жители и представлява голям 
румънски промишлен център, който се намира на границата с Молдова и Украйна с 
три морски пристанища на река Дунав. Включването на морските пристанища Галац 
и Браила и участъците Бузъу-Браила-Галац (автомобилен и железопътен) и Дражна-
Браила-Галац (автомобилен) в коридор Х  ще свърже транспортната 
инфраструктура на ЕС с тази на Молдова и Украйна в една интегрирана система.

Изменение 692
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 10 – ред 11 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Brăila Пристанище Подобряване и 
ремонтиране на 
пристанищна 
инфраструктура и 
връзките с 
вътрешността на 
страната: проучвания 
и работи

Or. ro

Обосновка

Агломерацията Галац-Браила-Мачин има около 700 000 жители и представлява голям 
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румънски промишлен център, който се намира на границата с Молдова и Украйна с 
три морски пристанища на Дунав. Включването на морските пристанища Галац и 
Браила и участъците Бузъу-Браила-Галац (автомобилен и железопътен) и Дражна-
Браила-Галац (автомобилен) в Коридор Х  ще свърже транспортната 
инфраструктура на ЕС с тази на Молдова и Украйна в една интегрирана система.

Изменение 693
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 10 – ред 11 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Tulcea Пристанище Подобряване и 
ремонтиране на 
пристанищна 
инфраструктура и 
връзките с 
вътрешността на 
страната: проучвания 
и работи

Or. ro

Изменение 694
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 10 – ред 11 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Сулина Пристанище Подобряване и
ремонтиране на 
пристанищна 
инфраструктура и 
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връзки с 
вътрешността на 
страната: проучвания 
и работи

Or. ro

Изменение 695
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение  – част І  – буква б) –  ред 8

Текст, предложен от Комисията

Грац – Марибор 
– Прагерско

Трансграничен 
участък

Железопътен 
транспорт

проучвания

Изменение, внесено от Парламента 

Любляна –
граница на HR  

Трансграничен 
участък

Железопътен 
транспорт

проучвания

Or. sl

Обосновка

Добавя се участъкът Любляна – граница на HR (проучвания). Това е единствената 
основна мрежова връзка между Словения и Хърватия, която скоро ще стане държава 
членка. Участъкът Грац – Марибор – Прагерско се премества в Балтийско-
Адриатическия коридор

Изменение 696
Tanja Fajon

Предложение за регламент
Приложение  – част І – буква б) –  ред 8

Текст, предложен от Комисията

Грац – Марибор 
– Прагерско

Трансграничен 
участък

Железопътен 
транспорт

проучвания

Изменение, внесено от Парламента 

Любляна –
граница на CRO  

Други участъци 
от основната 
мрежа

Железопътен 
транспорт

проучвания
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Or. en

Обосновка

Трансграничният участък Грац – Марибор – Прагерско следва да бъде заличен от 
списъка „Други участъци от основната мрежа“ и да стане част от Балтийско-
Адриатическия коридор. Следва да се добави нов трансграничен участък от 
основната мрежа Любляна –  граница на CRO.

Изменение 697
Jelko Kacin

Предложение за регламент
Приложение  – част І  – буква б) –  ред 8

Текст, предложен от Комисията

Грац – Марибор 
– Прагерско

Трансграничен 
участък

Железопътен 
транспорт

проучвания

Изменение, внесено от Парламента 

Любляна –
граница на HR   

Трансграничен 
участък

Железопътен 
транспорт

проучвания

Or. en

Обосновка

Трансграничният участък Грац – Марибор – Прагерско следва да бъде заличен от 
списъка „Други участъци от основната мрежа“ и да стане част от 

Балтийско-Адриатическия коридор. Следва да се добави нов трансграничен 
участък от основната мрежа Любляна – CRO граница.

Изменение 698
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Приложение  – част І – буква б) –  ред 8

Текст, предложен от Комисията

Грац – Марибор 
– Прагерско

Трансграничен 
участък

Железопътен 
транспорт

проучвания
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Изменение, внесено от Парламента 

заличава се заличава се заличава се заличава се

Or. en

Обосновка

Участъкът Грац – Марибор – Прагерско се заличава поради преместването му  в 
Балтийско-Адриатическия коридор. 

Изменение 699
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Себеш – Турда –
Търгу Муреш –
Пашкани – Яши 
– Унгени (на 
границата 
между Румъния 
и Молдова)

Други участъци 
от 
трансгранична
та основна 
мрежа

Автомобилен 
транспорт

проучвания и 
работи

Or. xm

Обосновка

Тази шосейна връзка ще свърже градския възел Тимишоара с гранично-
пропусквателния пункт Унгени на границата с Молдова

Изменение 700
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 9 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Калафат –
Крайова –
Александрия –
Букурещ

Други участъци 
от основната 
мрежа

Автомобилен 
транспорт

проучвания и 
работи

Or. ro

Изменение 701
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 9 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

 Констанца –
Тулча -  Галац

Други участъци 
от основната 
мрежа

Автомобилен 
транспорт

проучвания и 
работи

Or. ro

Изменение 702
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 9 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Алба-Юлия –
Турда – Деж –

Други участъци 
от 

Железопътен проучвания и 
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Сучава –
Пашкани – Яши 
– Унгени (на 
границата 
между Румъния 
и Молдова)

трансгранична
та основна 
мрежа 

транспорт работи

Or. ro

Изменение 703
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Carmen Fraga 
Estévez, Salvador Garriga Polledo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antolín 
Sánchez Presedo, Iratxe García Pérez, María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip 
Hidalgo

Предложение за регламент
Приложение  – част І – буква б) –  ред 10

Текст, предложен от Комисията

Северозападна 
Испания и 
Португалия

Участък със 
затруднения

Железопътен 
транспорт

в процес на 
работа

Изменение, внесено от Парламента 

А Коруня – Виго 
– Паленсия

Участък със 
затруднения

Железопътен 
транспорт

в процес на 
работа

Хихон –
Паленсия

Участък със 
затруднения

Железопътен 
транспорт

в процес на 
работа

А Коруня –
Мадрид 
(високоскорост
на пътническа 
линия)

Участък със 
затруднения

Железопътен 
транспорт

в процес на 
работа

Or. es

Обосновка

Това е техническо изменение: има различни основни транспортни коридори за превоз 
на товари и на пътници (вж. Приложение І, том 16 и 17 от регламента с насоките) и 
този факт следва изрично да бъде подчертан.  Освен това работите ще бъдат 
завършени до 2020 г.
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Изменение 704
Markus Pieper

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 11 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

област Рур –
Мюнстер-
Оснабрюк –
Хамбург

Други участъци 
от основната 
мрежа

Железопътен 
транспорт

модернизиране 
на участъка 
Мюнстер –
Люнен (двойна 
линия)

Or. en

Изменение 705
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б) – редове 23 а-б (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Кибартай –
Каунас

Други участъци 
от основната 
мрежа

Железопътен 
транспорт

модернизиране

Кибартай/Клай
педа – Каунас –
Вилнюс –
граница на  BY

Други участъци 
от основната 
мрежа

Автомобилен 
транспорт

модернизиране

Or. en
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Изменение 706
Dominique Riquet

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Нант – Тур -
Лион 

Други участъци 
от основната 
мрежа

Железопътен 
транспорт

проучвания и 
работи

Or. en

Обосновка

Тази връзка трябва да бъде добавена, тъй като това е единственият начин за 
свързване на Атлантическото крайбрежие със Средиземноморския коридор, както и 
със северните коридори.

Изменение 707
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Варшава –
Люблин –
Замошч –
Белжец – Рава 
Руска –  граница 
на UA 
(продължение 
към Лвов)

Трансграничен 
участък

Железопътен 
транспорт

работи

Or. en
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Изменение 708
Antonio Cancian, Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Железопътна 
линия Специя –
Парма 

Други участъци 
от основната 
мрежа

Железопътен 
транспорт

проучвания и 
работи

Or. en

Обосновка

Тази връзка свързва основната мрежа Специя с Милано чрез Парма, вторичен възел. 

Изменение 709
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Лвов - граница 
на UA – Люблин 
– Варшава

Трансграничен 
участък

Железопътен 
транспорт

модернизиране 
на линията

Or. en

Изменение 710
Isabelle Durant

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б) – редове 28 а-б (нови)



PE497.891v01-00 76/101 AM\915491BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Валансиен -
Монс 

Трансграничен 
участък

Железопътен 
транспорт

проучвания и 
работи

Монс - Лиеж Участък със 
затруднения

Железопътен 
транспорт

проучвания и 
работи

Or. en

Обосновка

„Валонският железопътен гръбнак“ е вече съществуваща линия, предопределена да 
стане основна тежкотоварна железопътна линия, свързваща френските пристанища 
Хавър и Дюнкерк с Германия. Два километра от линията трябва да бъдат 
доизградени  и още няколко  да бъдат модернизирани, за да бъде отворен отново 
участъкът от линията между Монс и Валансиен и да се осигури връзка между северна 
Франция и Германия, без да се заобикаля през натоварения парижки басейн. 
Необходимо е увеличаване на капацитета на някои участъци от линията, за да се 
улесни комбинираното им използване за превоз на товари и пътници.

Изменение 711
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б) – редове 28 а-д (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Яши –
границата на 
Република 
Молдова

Трансграничен 
участък

проучвания в процес на 
проучвания

Сучава –
границата на 
Украйна

Трансграничен 
участък

Железопътен 
транспорт

проучвания

Орадя –
границата на 

Трансграничен Железопътен проучвания
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Унгария участък транспорт

Плоещ - Сучава Други участъци 
от основната 
мрежа

Железопътен 
транспорт

проучвания

Сучава – Деж –
Клуж-Напока -
Орадя

Други участъци 
от основната 
мрежа

Железопътен 
транспорт

в процес на 
работа

Or. en

Изменение 712
Artur Zasada, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Сулехув – Нова 
сул – Храдец 
кралове

Трансграничен 
участък

Автомобилен 
транспорт

работи

Or. xm

Обосновка

Това изменение допълва предложението на Съвета. Отнася се до участък от 40 км 
между Сулехув и Нова сул и е техническо изменение с цел гарантиране на 
продължаването на работата по цялото протежение на високоскоростния път S3.

Изменение 713
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията
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Изменение, внесено от Парламента 

Букурещ – Бузъу 
– Браила –
Галац

Други участъци 
от основната 
мрежа

Железопътен 
транспорт

Подобряване и 
ремонтиране на 
железопътна  
инфраструктур
а и връзки с 
вътрешността 
на страната: 
проучвания за 
високоскоростн
а мрежа

Or. ro

Обосновка

Агломерацията Галац-Браила-Мачин има около 700 000 жители и представлява голям 
румънски промишлен център, който се намира на границата с Молдова и Украйна с 
три морски пристанища на река Дунав. Включването на морските пристанища Галац 
и Браила и участъците Бузъу-Браила-Галац (автомобилен и железопътен) и Дражна-
Браила-Галац (автомобилен) в Коридор Х  ще свърже транспортната 
инфраструктура на ЕС с тази на Молдова и Украйна в една интегрирана система.

Изменение 714
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 28 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Халмеу - Клуж-
Напока -
Тимишоара

Други участъци 
от основната 
мрежа

Железопътен 
транспорт

проучвания и 
работи

Or. en

Обосновка

Този железопътен участък представлява прекъсване по  железопътната линия  
Гданск – Констанца. През 2001 г. беше подписан протокол между: Полша, Словакия, 
Украйна и Румъния за насърчаване изграждането на тази свързваща железопътна 
линия, която свързва северна и източна Европа.
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Изменение 715
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 28 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Бихор – Орадя –
Клуж-Напока –
Яши – Унгени 
(към Кишинев)

Други участъци 
от основната 
мрежа

Железопътен 
транспорт

проучвания и 
работи

Or. xm

Обосновка

Този железопътен участък ще свързва IV, V и IX паневропейски коридори.

Изменение 716
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 28 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Дражна -
Браила - Галац

Други 
участъци от 
основната  
мрежа

Автомобилен 
транспорт: 
високоскоростен 
път/магистрала

Подобряване и 
ремонт на 
пътна 
инфраструктур
а 

Or. ro

Обосновка

Агломерацията Галац-Браила-Мачин има около 700 000 жители и представлява голям 
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румънски промишлен център, който се намира на границата с Молдова и Украйна с 
три морски пристанища на река Дунав. Включването на морските пристанища Галац 
и Браила и участъците Бузъу-Браила-Галац (автомобилен и железопътен) и Дражна-
Браила-Галац (автомобилен) в Коридор Х  ще свърже транспортната 
инфраструктура на ЕС с тази на Молдова и Украйна в една интегрирана система.

.

Изменение 717
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І –  буква б) – ред 28 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Бузъу - Браила -
Галац

Други 
участъци от 
основната 
мрежа

Автомобилен 
транспорт: 
високоскоростен 
път/магистрала

Подобряване и 
ремонт на 
пътна 
инфраструктур
а

Or. ro

Обосновка

Агломерацията Галац-Браила-Мачин има около 700 000 жители и представлява голям 
румънски промишлен център, който се намира на границата с Молдова и Украйна с 
три морски пристанища на река Дунав. Включването на морските пристанища Галац 
и Браила и участъците Бузъу-Браила-Галац (автомобилен и железопътен) и Дражна-
Браила-Галац (автомобилен) в Коридор Х  ще свърже транспортната 
инфраструктура на ЕС с тази на Молдова и Украйна в една интегрирана система.

Изменение 718
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б)  – ред 28 е (нов)

Текст, предложен от Комисията
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Изменение, внесено от Парламента 

Яши - Търгу 
Муреш - (главен 
път Изток-
Запад)

Други участъци 
от основната 
мрежа

главен път / 
високоскоросте
н път

проучвания и 
работи

Or. en

Изменение 719
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Ricardo Cortés Lastra, Iratxe García 
Pérez, Carmen Romero López, Antolín Sánchez Presedo, Esther Herranz García, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar del Castillo Vera, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio

Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б) – редове 28 а-в (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Паленсия –
Сантандер 

Други участъци 
от основната 
мрежа

Железопътен 
транспорт

проучвания и 
работи

Кастехон –
Лагроньо –
Миранда 

Други участъци 
от основната 
мрежа

Железопътен 
транспорт

проучвания и 
работи

Алмерия –
Малага –
Алжесирас (по 
крайбрежието)

Други участъци 
от основната 
мрежа

Железопътен 
транспорт

проучвания и 
работи

Or. es

Обосновка

Гореспоменатите участъци се включват в съответствие с измененията на насоките 
по ТЕМ-Т и защото допълват важни участъци на Атлантическия и 
Средиземноморския коридор.

Изменение 720
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Приложение – част І – буква б) – редове 29 а-в (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

„Железен Рейн“ 
(Райд—
Антверпен), 
трансграничен 
участък

Трансграничен 
участък

Железопътен 
транспорт

в процес на 
проучвания

Нова 
висококапацит
етна 
железопътна 
линия: Проход 
Централни 
Пиринеи

Трансграничен 
участък

Железопътен 
транспорт

в процес на 
проучвания

Железопътно 
осово 
направление от 
интермодален 
коридор 
Йонийско 
море/Адриатич
еско море

Трансграничен 
участък

Железопътен 
транспорт

в процес на 
проучвания

Or. xm

Обосновка

Това изменение включва проучвания относно участъци и/или проекти, определени като 
приоритетни съгласно съществуващото решение  (№ 661/2010/EС), но останали извън 
другите части от Приложението към последното предложение, с цел да се даде 
възможност за финансова подкрепа от ЕС и да се предотврати загубата на 
предишни инвестиции и усилия. Въпросните трансгранични участъци са от съществен 
европейски интерес и/или ще увеличат капацитета на железопътната мрежа; 
завършването им е забавено единствено поради настоящата икономическа криза.

Изменение 721
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Приложение – част ІІ – буква а) – точка 1
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Текст, предложен от Комисията

1. Разположена в морето 
електроенергийна мрежа 
в северните морета 
(„NSOG“)

Разработване на 
интегрирана, 
разположена в морето 
електроенергийна мрежа 
в Северно море, 
Ирландско море, 
Ламанша, Балтийско 
море и съседните води, 
за пренос на 
електроенергия от 
разположени в морето 
възобновяеми енергийни 
източници до центрове 
за потребление и 
съхранение и с цел да се 
увеличи 
трансграничният обмен 
на електроенергия

Белгия, Германия, 
Дания, Ирландия, 
Люксембург, 
Нидерландия, , 
Обединеното кралство, 
Франция, Швеция

Изменение, внесено от Парламента 

1. Разположена в морето 
електроенергийна мрежа 
в северните морета
(„NSOG“)

Разработване на 
интегрирана, 
разположена в морето 
електроенергийна мрежа 
в Северно море, 
Ирландско море, 
Ламанша, Балтийско 
море и съседните води и 
свързаните с мрежата 
разработки (връзки, 
укрепване на 
вътрешните мрежи на 
сушата), за пренос на 
електроенергия от 
разположени в морето 
възобновяеми енергийни 
източници до центрове 
за потребление и 
съхранение и с цел да се 
увеличи 
трансграничният обмен 
на електроенергия

Белгия, Германия, 
Дания, Ирландия, 
Люксембург, 
Нидерландия, , 
Обединеното кралство, 
Франция, Швеция

Or. en
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Изменение 722
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Приложение – част ІІ – буква а) – точка 2

Текст, предложен от Комисията

2. Електроенергийни 
междусистемни връзки 
север—юг в Югозападна 
Европа („NSI West 
Electricity“ – „МВСЮ 
Западен 
електроенергиен 
регион“)

Развитие на 
междусистемните 
връзки между 
държавите-членки от 
региона, както и със 
средиземноморските
трети държави, по-
специално за 
интегриране на 
електроенергия от 
възобновяеми енергийни 
източници

Белгия, Германия, 
Италия, Ирландия, 
Испания, Люксембург, 
Малта, Нидерландия, 
Обединеното кралство, 
Португалия, Франция

Изменение, внесено от Парламента 

2. Електроенергийни 
междусистемни връзки 
север—юг в Югозападна 
Европа („NSI West 
Electricity“ – „МВСЮ 
Западен 
електроенергиен 
регион“)

Развитие на вътрешни 
линии и на 
междусистемните 
връзки между 
държавите членки от 
региона (а именно 
между Иберийския 
полуостров и Франция) 
и на по-нататъшни 
връзки с Централна 
Европа, както и с трети 
държави, с цел 
завършване на 
изграждането на 
вътрешния пазар по-
специално за 
интегриране на 
електроенергия от 
възобновяеми енергийни 
източници и създаване 
на възможности за 
нейния пренос до 
потребителите и до 
местата за 

Белгия, Германия, 
Дания, Ирландия, 
Люксембург, 
Нидерландия, , 
Обединеното кралство, 
Франция, Швеция
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съхранението й. 

Or. en

Изменение 723
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Приложение – част ІІ – буква а) – точка 3

Текст, предложен от Комисията

3. Газопреносни 
междусистемни връзки 
север—юг в Западна 
Европа („NSI West Gas“ 
– „МВСЮ Западен газов 
регион“):

Увеличаването на 
капацитета за 
междусистемни връзки 
за газовите потоци 
Север-Юг в Западна 
Европа за по-нататъшна 
диверсификация на 
пътищата за доставка и 
увеличаване на 
краткосрочното 
подаване на газ

Белгия, Германия, 
Италия, Ирландия, 
Испания, Люксембург, 
Малта, Нидерландия, 
Обединеното кралство, 
Португалия, Франция

Изменение, внесено от Парламента 

3. Газопреносни 
междусистемни връзки 
север—юг в Западна 
Европа („NSI West Gas“ 
– „МВСЮ Западен газов 
регион“):

Увеличаването на 
капацитета за 
междусистемни връзки 
и на другата 
необходима 
инфраструктура  за 
двупосочни газови 
потоци Север-Юг в 
Западна Европа за 
преодоляване на 
затрудненията в 
преноса, по-нататъшна 
диверсификация на 
пътищата и укрепване 
на сигурността на
доставките и 
увеличаване на 
краткосрочното 
подаване на газ, като по 
този начин се 

Белгия, Германия, 
Италия, Ирландия, 
Испания, Люксембург, 
Малта, Нидерландия, 
Обединеното кралство, 
Португалия, Франция
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използват напълно 
алтернативните 
външни доставки, 
оптимизират се 
терминалите за 
втечнен природен газ и 
инфраструктурата за 
съхранение на газ.

Or. en

Изменение 724
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – част ІІ – буква а) – точка 3

Текст, предложен от Комисията

3. Газопреносни 
междусистемни връзки 
север—юг в Западна 
Европа („NSI West Gas“ 
– „МВСЮ Западен 
газов регион“): 

Увеличаването на 
капацитета за 
междусистемни връзки 
за газовите потоци 
север-юг в Западна 
Европа за по-
нататъшна 
диверсификация на 
пътищата за доставка 
и увеличаване на 
краткосрочното 
подаване на газ

Белгия, Германия, 
Италия, Ирландия, 
Испания, Люксембург, 
Малта, Нидерландия, 
Обединеното 
кралство, Португалия, 
Франция

Изменение, внесено от Парламента 

заличава се заличава се заличава се

Or. en

Изменение 725
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Приложение – част ІІ – буква а) – точка 4
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Текст, предложен от Комисията

4. Електроенергийни 
междусистемни връзки 
север—юг в Централна, 
Източна и Югоизточна 
Европа („NSI East 
Electricity“ – „МВСЮ 
Източен 
електроенергиен 
регион“):

Засилване на 
междусистемните 
връзки и вътрешни 
линии в посоки север-юг 
и изток-запад, за да се 
завърши вътрешният 
пазар и да се интегрира 
електроенергията от 
възобновяеми 
източници

Австрия, България, 
Германия, Гърция, 
Италия, Кипър, Полша, 
Румъния, Словакия, 
Словения, Унгария, 
Чешка република

Изменение, внесено от Парламента 

4. Електроенергийни 
междусистемни връзки 
север—юг в Централна, 
Източна и Югоизточна 
Европа („NSI East 
Electricity“ – „МВСЮ 
Източен 
електроенергиен 
регион“):

Засилване на 
междусистемните 
връзки и вътрешни 
линии в посоки север-юг 
и изток-запад и с трети 
страни, за да се 
завърши вътрешният 
пазар и да се интегрира 
електроенергията от 
възобновяеми 
източници

Австрия, България, 
Германия, Гърция, 
Италия, Кипър, Полша, 
Румъния, Словакия, 
Словения, Унгария, 
Чешка република

Or. en

Изменение 726
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Приложение – част ІІ – буква а) – точка 5

Текст, предложен от Комисията

5. Газопреносни 
междусистемни връзки 
север—юг в Централна, 
Източна и Югоизточна 
Европа („NSI East Gas“ –
„МВСЮ Източен газов 
регион“):

Засилване на 
регионалните 
газопреносни връзки 
между региона на 
Балтийско море и 
Адриатическо и Егейско 
море и Черно море с цел 
увеличаване на 

Австрия, България, 
Германия, Гърция, 
Италия, Кипър, Полша, 
Румъния, Словакия, 
Словения, Унгария, 
Чешка република
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диверсификацията и 
сигурността на 
доставките на газ.

Изменение, внесено от Парламента 

5. Газопреносни 
междусистемни връзки 
север—юг в Централна, 
Източна и Югоизточна 
Европа („NSI East Gas“ –
„МВСЮ Източен газов 
регион“):

Засилване на 
регионалните 
газопреносни връзки и 
на другите необходими 
инфраструктури, 
включително за ВПГ и 
СПГ в източния 
средиземноморски
басейн и между региона 
на Балтийско море и 
Адриатическо и Егейско 
море и Черно море с цел 
увеличаване на 
диверсификацията и 
сигурността на 
доставките на газ.

Австрия, България, 
Германия, Гърция, 
Италия, Кипър, Полша, 
Румъния, Словакия, 
Словения, Унгария, 
Чешка република

Or. en

Изменение 727
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – част ІІ – буква а) – точка 5

Текст, предложен от Комисията

5. Газопреносни 
междусистемни връзки 
север—юг в Централна, 
Източна и 
Югоизточна Европа 
(„NSI East Gas“ –
„МВСЮ Източен газов 
регион“): 

Засилване на 
регионалните 
газопреносни връзки 
между региона на 
Балтийско море и 
Адриатическо и 
Егейско море и Черно 
море с цел увеличаване 
на диверсификацията 
и сигурността на 
доставките на газ.

Австрия, България, 
Германия, Гърция, 
Италия, Кипър, 
Полша, Румъния, 
Словакия, Словения, 
Унгария, Чешка 
република
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Изменение, внесено от Парламента 

заличава се заличава се заличава се

Or. en

Изменение 728
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Приложение – част ІІ – буква а) – точка 6

Текст, предложен от Комисията

6. План за 
взаимосвързване на 
Балтийския енергиен 
пазар в областта на 
енергетиката („BEMIP в 
областта на 
енергетиката“):

Развитие на 
междусистемните 
връзки между 
държавите-членки в 
Балтийския регион и 
съответно засилване на 
вътрешните мрежови 
инфраструктури с цел 
прекратяване на 
изолираността на 
балтийските държави и 
за насърчаване на 
пазарната интеграция в 
региона

Германия, Дания, 
Естония, Латвия, Литва, 
Полша, Финландия, 
Швеция

Изменение, внесено от Парламента 

6. План за 
взаимосвързване на 
Балтийския енергиен 
пазар в областта на 
енергетиката („BEMIP в 
областта на 
енергетиката“):

Развитие на 
междусистемните 
връзки между 
държавите-членки в 
Балтийския регион и 
съответно засилване на 
вътрешните мрежови 
инфраструктури с цел 
прекратяване на 
изолираността на 
балтийските държави и 
за насърчаване на 
пазарната интеграция в 
региона и интегриране 
на производството от 

Германия, Дания, 
Естония, Латвия, Литва, 
Полша, Финландия, 
Швеция
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възобновяеми 
енергийни източници.

Or. en

Изменение 729
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Приложение – част ІІ – буква а) – точка 7

Текст, предложен от Комисията

7. План за 
взаимосвързване на 
Балтийския енергиен 
пазар в областта на 
природния газ („BEMIP 
в областта на природния 
газ“):

Прекратяване на 
изолираността на трите 
балтийски държави и 
Финландия чрез 
прекратяване на 
зависимостта от един 
единствен доставчик и 
увеличаване на 
диверсификацията на 
доставките в региона 
на Балтийско море

Германия, Дания, 
Естония, Латвия, Литва, 
Полша, Финландия, 
Швеция

Изменение, внесено от Парламента 

7. План за 
взаимосвързване на 
Балтийския енергиен 
пазар в областта на 
природния газ („BEMIP 
в областта на природния 
газ“):

Газова 
инфраструктура 
между държавите 
членки в района на 
Балтийско море и 
съответно укрепване 
на вътрешните газови 
инфраструктури за
прекратяване на 
изолацията на трите 
балтийски държави и 
Финландия, както и на 
тяхната зависимост 
от един единствен 
доставчик, за 
увеличаване на 
диверсификацията и 
сигурността на 
доставките на газ в 

Германия, Дания, 
Естония, Латвия, Литва, 
Полша, Финландия, 
Швеция
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региона на Балтийско 
море

Or. en

Изменение 730
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Приложение – част ІІ – буква а) – точка 8

Текст, предложен от Комисията

8. Южен газов коридор 
(„ЮГК“)

Пренос на газ от 
Каспийския басейн, 
Централна Азия и 
Близкия изток и 
източния 
Средиземноморски 
басейн до Съюза за 
увеличаване на 
диверсификацията на 
доставките на газ

Австрия, България, 
Германия, Гърция, 
Италия, Кипър, Полша, 
Румъния, Словакия, 
Словения, Унгария, 
Франция, Чешка 
република

Изменение, внесено от Парламента 

8. Южен газов коридор 
(„ЮГК“)

Инфраструктура за 
пренос и съхранение на 
газ, включително на 
терминали за втечнен 
и за сгъстен природен 
газ  от Каспийския 
басейн, Централна Азия 
и Близкия изток и 
източния 
Средиземноморски 
басейн до Съюза за 
увеличаване на 
диверсификацията на 
доставките на газ

Австрия, България, 
Германия, Гърция, 
Италия, Кипър, Полша, 
Румъния, Словакия, 
Словения, Унгария, 
Франция, Чешка 
република

Or. en
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Изменение 731
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – част ІІ – буква а) – точка 8

Текст, предложен от Комисията

8. Южен газов коридор 
(„ЮГК“) 

Пренос на газ от 
Каспийския басейн, 
Централна Азия и 
Близкия изток и 
източния 
Средиземноморски 
басейн до Съюза за 
увеличаване на 
диверсификацията на 
доставките на газ

Австрия, България, 
Германия, Гърция, 
Италия, Кипър, 
Полша, Румъния, 
Словакия, Словения, 
Унгария, Франция, 
Чешка република

Изменение, внесено от Парламента 

заличава се заличава се заличава се

Or. en

Изменение 732
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение – част ІІ – буква а) – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Коридори за 
диверсифициране на 
доставките на нефт в 
Централна Източна 
Европа („OSC“):

Оперативна 
съвместимост на 
нефтопреносната 
мрежа в Централна 
Източна Европа за 
повишаване 
сигурността на 
доставките и 
намаляване на 

Австрия, Германия, 
Полша, Словакия, 
Унгария, Република 
Чехия.
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рисковете за околната 
среда.

Or. en

Обосновка

Този коридор е включен в насоките за TEМ-E, но поради неизвестни причини не е 
включен в този списък.

Изменение 733
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – част ІІ – буква б) – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Трансгранична мрежа 
за въглероден диоксид

Подготовка на 
изграждането на 
инфраструктура за 
пренос на въглероден 
диоксид между 
държавите-членки с 
оглед внедряването на 
технологиите за 
улавяне и съхранение 
на въглероден диоксид

всички

Изменение, внесено от Парламента 

заличава се заличава се заличава се

Or. en

Изменение 734
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Приложение – част ІІ – буква б)  – ред 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента 

Енергийна 
ефективност

Осигуряване на 
достигането на пик в 
потреблението в ЕС и 
на  постепенното му 
спадане след това

всички

Or. en

Изменение 735
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІII a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък на проекти, които се 
отличават със синергетични 
взаимодействия между най-малко два 
сектора, предвидени от МСЕ
Изпълнение на интелигентни мрежи 
посредством използване на нови или 
съществуващи транспортни и 
телекомуникационни 
инфраструктури
Използване на съществуващи 
транспортни инфраструктури за 
разгръщане на преносни и 
разпределителни електрически 
мрежи или комуникационни мрежи 

Or. en

Изменение 736
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Приложение  – част ІІІ – буква б) - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намесата в областта на 
широколентовите мрежи допринася за 
интелигентния и приобщаващ растеж 
чрез изграждането на балансиран, 
диверсифициран в географски план 
портфейл от проекти за широколентов 
достъп, включително и проекти за 
скорост от 30Mbps и над 100Mbps,
както и проекти за градските, 
крайградските и селските региони, за да 
се постигне задоволително ниво на 
свързаност във всичките държави 
членки.

Намесата в областта на 
широколентовите мрежи допринася за 
интелигентния и приобщаващ растеж 
чрез изграждането на балансиран, 
диверсифициран в географски план 
портфейл от проекти за широколентов 
достъп, целящи изграждането на 
повсеместни Gbps мрежи и 
постигането на минимален базов 
капацитет от 100 Mbps; с проекти за 
градските, крайградските и селските 
региони, за да се постигне 
задоволително ниво на свързаност във 
всичките държави членки.

Or. en

Изменение 737
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение  – част ІІІ – буква б) - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намесата в областта на 
широколентовите мрежи допринася за 
интелигентния и приобщаващ растеж 
чрез изграждането на балансиран, 
диверсифициран в географски план 
портфейл от проекти за широколентов 
достъп, включително и проекти за
скорост от 30Mbps и над 100Mbps, 
както и проекти за градските,
крайградските и селските региони, за да 
се постигне задоволително ниво на 
свързаност във всичките държави 
членки.

Намесата в областта на 
широколентовите мрежи допринася за 
интелигентния и приобщаващ растеж 
чрез изграждането на балансиран, 
диверсифициран в географски план 
портфейл от проекти за широколентов 
достъп, с цел осигуряване до 2020 г. на 
достъп до скорост от 100 Mbps за 
всички европейци и на достъп до  
скорост от Gbits за повече на 50 % от 
домакинствата в ЕС; с проекти за 
градските, крайградските и селските 
региони, за да се постигне 
задоволително ниво на свързаност във 
всичките държави членки.
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Or. en

Изменение 738
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение  – част ІІІ – буква б) –  ред 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Намесата в областта на 
широколентовите мрежи включва:

Инвестиции в широколентови мрежи, 
които могат да постигнат целта на 
Програмата в областта на 
цифровите технологии за 2020 г. за 
универсално покритие при скорост 
30Mbps; или
Инвестиции в широколентовите мрежи, 
които могат да постигнат целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2020 г., и сключване на 
договори за абонамент с поне 50 % от 
домакинствата за скорост над 100Mbps;

Изменение, внесено от Парламента 

Намесата в областта на 
широколентовите мрежи включва:

Инвестиции в широколентови мрежи, 
които могат да постигнат целта за 
универсално покритие при скорост 
100Mbps; или

Инвестиции в широколентовите мрежи, 
които могат да постигнат целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2020 г., и сключване на 
договори за абонамент с поне 50 % от 
домакинствата за скорост над 100Mbps;

Or. en

Изменение 739
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение  – част ІІІ – буква б) –  ред 2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията

Намесата в областта на 
широколентовите мрежи включва:

Инвестиции в широколентови мрежи, 
които могат да постигнат целта на 
Програмата в областта на 
цифровите технологии за 2020 г. за 
универсално покритие при скорост 
30Mbps; или

Инвестиции в широколентовите мрежи, 
които могат да постигнат целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2020 г., и сключване на 
договори за абонамент с поне 50 % от 
домакинствата за скорост над 100Mbps;

Изменение, внесено от Парламента 

Намесата в областта на 
широколентовите мрежи включва:

Инвестиции в широколентови мрежи, 
които могат да постигнат целта за 
универсално покритие при скорост 
100Mbps; или

Инвестиции в широколентовите мрежи, 
които могат да постигнат целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2020 г., и сключване на 
договори за абонамент с поне 50 % от 
домакинствата за скорост над 100Mbps;

Or. en

Изменение 740
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение  – част ІІІ – буква б) –  ред 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Намесата в областта на 
широколентовите мрежи включва:

Инвестиции в широколентови мрежи, 
които могат да постигнат целта на 
Програмата в областта на 
цифровите технологии за 2020 г. за 
универсално покритие при скорост 
30Mbps; или
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Инвестиции в широколентовите мрежи, 
които могат да постигнат целта на 
Програмата в областта на 
цифровите технологии за 2020 г., и
сключване на договори за абонамент с 
поне 50 % от домакинствата за скорост 
над 100Mbps;

Изменение, внесено от Парламента 

Намесата в областта на 
широколентовите мрежи включва:

Инвестиции в широколентови мрежи, 
които могат да постигнат целта за 
универсално покритие при скорост 
100Mbps; или

Инвестиции в широколентовите мрежи, 
които могат да постигнат целта за
сключване на договори за абонамент с 
поне 50 % от домакинствата за скорост 
над 1Gbps;

Or. en

Изменение 741
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение  – част ІІІ – буква б) –  ред 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Намесата в областта на 
широколентовите мрежи включва:

Инвестиции в широколентови мрежи, 
които могат да постигнат целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2020 г. за универсално 
покритие при скорост 30Mbps; или

Инвестиции в широколентовите мрежи, 
които могат да постигнат целта на 
Програмата в областта на 
цифровите технологии за 2020 г., и 
сключване на договори за абонамент с 
поне 50 % от домакинствата за скорост 
над 100Mbps;

Изменение, внесено от Парламента 

Намесата в областта на Инвестиции в широколентови мрежи, 
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широколентовите мрежи включва: които могат да постигнат целта на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2020 г. за универсално 
покритие при скорост 30Mbps; или

Инвестиции в широколентовите мрежи, 
които могат да постигнат целта за
сключване на договори за абонамент с 
поне 50 % от домакинствата за скорост 
над 1Gbps;

Or. en

Изменение 742
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение  – част ІІІ – буква в) –  ред 4

Текст, предложен от Комисията

Осигуряване на достъп до информация 
и многоезични услуги в публичния 
сектор

Цифровизация на големи колекции от 
европейски културни ресурси и 
насърчаване на тяхното многократно 
използване от трети страни.
Постигане на пълен достъп за 
многократно използване на цялата 
информация, която може да бъде 
оповестена и се съхранява от публичния 
сектор в ЕС до 2020 г.

Предоставяне на възможност на всеки 
бизнес в ЕС да предлага онлайн услуги 
на собствения си език, които са 
безпроблемно достъпни и използваеми 
на всеки език на ЕС.

Изменение, внесено от Парламента 

Осигуряване на достъп до информация 
и многоезични услуги в публичния 
сектор

Цифровизация на големи колекции от 
европейски културни ресурси и 
насърчаване на свободния достъп на 
обществеността до тях и тяхното 
многократно свободно използване от 
трети страни.

Постигане на пълен достъп за 
многократно използване на цялата 
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информация, която може да бъде 
оповестена и се съхранява от публичния 
сектор в ЕС до 2020 г.
Предоставяне на възможност на всеки 
бизнес в ЕС да предлага онлайн услуги 
на собствения си език, които са 
безпроблемно достъпни и използваеми 
на всеки език на ЕС.

Or. en

Изменение 743
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Приложение  – част ІІІ – буква в) –  ред 5

Текст, предложен от Комисията

Безопасност и сигурност Споделени изчислителни средства, бази 
данни и софтуерни инструменти за 
„Центровете за по-безопасен интернет“ 
(SICs) в държавите членки, както и 
операции на отдели за обработка на 
документация за обработване на 
докладите за съдържание със 
сексуално малтретиране
Инфраструктури на услуги от 
критическа важност, включващи канали 
за комуникация и платформи, 
разработени и внедрени с цел засилване 
на потенциала за подготовка, споделяне 
на информация, координация и 
реагиране в целия ЕС.

Изменение, внесено от Парламента 

Безопасност и сигурност Споделени изчислителни средства и 
бази данни за „Центровете за по-
безопасен интернет“ (SICs) в държавите 
членки.

Инфраструктури на услуги от 
критическа важност, включващи канали 
за комуникация и платформи, 
разработени и внедрени с цел засилване 
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на потенциала за подготовка, споделяне 
на информация, координация и 
реагиране в целия ЕС.

Or. en


