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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизъм за свързване на Европа
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0665/2),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0374/2011),

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид членове 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа следва да 
максимизира потенциала за растеж 
чрез постигането на синергии между 
политиките в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите и
тяхното осъществяване, като по 

(1) За да постигне интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, в 
съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“1, 
Европейският съюз се нуждае от 
модерна и високоефективна 
инфраструктура, която допринася за 
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този начин се повиши 
ефективността на намесата на 
Съюза.

свързването и интеграцията на 
Съюза, особено в областта на 
транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите. Тези връзки следва 
да дадат възможност за подобряване 
на свободното движение на хора, 
стоки, капитали и идеи и 
впоследствие да допринесат за 
постигането на по-
конкурентоспособна социална пазарна 
икономика и за борбата с 
изменението на климата.

__________________
1 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа“, 26.8.2010 г., 
COM(2010) 245 окончателен/2. 

Or. xm

Обосновка

Настоящото изменение цели да преструктурира предложението на Комисията по по-
логичен и разбираем начин. То се основава на предходното съображение 2.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Създаването на Механизъм за 
свързване на Европа (МСЕ) има за цел 
по-бързо увеличаване на 
инвестициите в областта на
трансевропейските мрежи и 
стимулиране на финансирането 
както от публичния, така и частния 
сектор. В този контекст МСЕ следва 
да дава възможност за използване във 
възможно най-голяма степен на 
синергиите между секторите на
транспорта, енергетиката и 
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целите и задачите на стратегията 
„Европа 2020“.

телекомуникациите, като по този 
начин повишава ефективността на 
намесата на Съюза и дава 
възможност за оптимизиране на 
разходите за изпълнение.

Or. xm

Обосновка

Настоящото изменение цели да преструктурира предложението на Комисията по по-
логичен и разбираем начин. То се основава на предходните съображения 1 и 3.

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. xm

Обосновка

Настоящото изменение цели да преструктурира предложението на Комисията по по-
логичен и разбираем начин. Вж. изменение 2.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 28 март 2011 г. Комисията прие 
Бяла книга „Пътна карта за постигането 
на Единно европейско транспортно 
пространство — към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 

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

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

Or. fr

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Европейският парламент в своята 
Резолюция от 6 юли 2010 г. относно 

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

устойчиво бъдеще за транспорта 
подчерта, че ефективната транспортна 
политика изисква финансова рамка, 
отговаряща на възникващите 
предизвикателства, и за тази цел 
настоящите средства за транспорт и 
мобилност в различните бюджетни 
редове, които ги касаят, следва да 
бъдат увеличени; освен това той счита 
за необходимо създаването на 
механизъм, който да координира и 
оптимизира използването на различни 
източници на финансиране на 
транспорта и на всички финансови 
средства и механизми, които са 
налични на равнището на Съюза.

Or. fr

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. xm

Обосновка

Настоящото изменение подчертава важността на съсредоточаването на 
подкрепата на Съюза върху проекти, които имат истинска добавена стойност. 
Докладчиците добавят параграфа като ново съображение (вж. изменение 19).

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

помощ, държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд. Следва да се обърне 
по-специално внимание на 
трудностите, които някои държави 
членки биха могли да срещнат по 
отношение на проектовия 
инженеринг, а също и на 
равномерното географско 
разпределение на различните 
проекти.

Or. fr

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

стимули на равнището на държави 
членки и на регионално равнище за 
действително внедряване на услуги от 
обществен интерес: това се дължи по-
специално на липсата на стимул на 
национално равнище за свързване на 
националните системи с основните 
системи (от това следва, че се създават 
условия за оперативна съвместимост и 
трансгранични услуги), както и на 
факта, че частните инвеститори не биха 
осигурили сами извършването на 
услугите в оперативно съвместими 
рамки.

Or. fr

Обосновка

Тъй като „Europeana“ е част от вида обществени услуги, които трябва да получат 
финансова подкрепа съгласно настоящия регламент при 100 % съфинансиране, 
настоящото съображение следва да съдържа позоваване в тази връзка.

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Финансовите инструменти, 
които трябва да бъдат приложени 
съгласно настоящия регламент, 
следва да отразяват правилата, 
предвидени в дял VIII от Регламент 
(ЕС) № XXX/2012 [нов Финансов 
регламент от 2012 г.], както и 
делегирания акт и в съответствие с 
правилата за най-добри практики, 
приложими спрямо финансовите 
инструменти.

заличава се

Or. xm

Обосновка

Настоящото изменение цели да преструктурира предложението на Комисията по по-
логичен и разбираем начин. Вж. изменение 18.
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Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. xm

Обосновка

Настоящото изменение цели да преструктурира предложението на Комисията по по-
логичен и разбираем начин. Вж. изменение 13.

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 34
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(34) Въпреки че значителна част от 
инвестициите съгласно стратегията 
„Европа 2020“ може да бъде осигурена 
от пазарите и регулаторните мерки, 
трудната задача за финансиране изисква 
публична намеса, както и помощ от ЕС 
чрез безвъзмездни средства и 
иновационни финансови инструменти.

Or. xm

Обосновка

Настоящото изменение цели да преструктурира предложението на Комисията по по-
логичен и разбираем начин. Вж. изменение 14.

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) За да се оптимизира 
използването на бюджета на Съюза 
под формата на безвъзмездни 
средства, те следва да бъдат запазени 
за проекти, генериращи малко или 
никакви приходи.

Or. fr
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Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 34 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. xm

Обосновка

Настоящото изменение цели да преструктурира предложението на Комисията по по-
логичен и разбираем начин. Вж. изменение 10.

Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Финансовите инструменти 
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следва да се използват за задоволяване 
на специфични нужди на пазара, в 
съответствие с целите на МСЕ, и не 
следва да изместват частното 
финансиране. Преди да вземе решение 
за използването на финансови 
инструменти Комисията следва да 
извърши предварителни оценки на 
тези инструменти, за да се увери, че 
съществува ситуация на по-ниски от 
оптималните инвестиции и че 
инструментът няма да предизвика 
изкривяване на пазара.  Освен това 
проектът, финансиран чрез 
иновационен финансов инструмент, 
следва да осигурява европейска 
добавена стойност, да отговаря на 
целите на стратегията „Европа 
2020“, да създава ефект на лоста за 
европейския бюджет и да избягва 
всяко нарушаване на конкуренцията, а 
устойчивостта му следва да се 
основава на приходите.

Or. xm

Обосновка

Настоящото изменение цели да преструктурира предложението на Комисията по по-
логичен и разбираем начин. Вж. изменение 11.

Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) В стратегията „Европа 2020“ 
Комисията обеща да мобилизира 
финансовите инструменти на Съюза 
като част от съгласувана стратегия 
за финансиране, която обединява 
финансирането от Съюза и 
националното публично и частно 
финансиране за инфраструктури. 
Обосновката за това е, че в много 
случаи ситуациите на по-ниски от 

изтрито;
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оптималните инвестиции и 
пазарните недостатъци могат да 
бъдат преодолени по-ефективно с 
финансови инструменти, отколкото 
с безвъзмездни средства.

Or. xm

Обосновка

Настоящото изменение цели да преструктурира предложението на Комисията по по-
логичен и разбираем начин. Вж. изменение 14.

Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Механизмът за свързване на Европа 
следва да предлага финансови 
инструменти за насърчаване на 
същественото участие на инвеститорите 
от частния сектор и финансовите 
институции в инвестициите в 
инфраструктура. За да бъдат достатъчно 
привлекателни за частния сектор, 
финансовите инструменти следва да 
бъдат проектирани и приложени при 
надлежно отчитане на опростяването и 
намаляването на административната 
тежест, като същевременно се 
предвижда равнище на гъвкавост, което 
позволява да се реагира по гъвкав начин 
на установените финансови нужди.
Проектирането на тези инструменти 
следва да се основава на опита, 
натрупан при изпълнението на 
финансовите инструменти, включени в 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2007—2013 г., какъвто е 
Инструментът за гарантиране на заеми 
(LGTT) за проектите във връзка с 
трансевропейската транспортна мрежа 
(ТЕМ-T), Инструментът за финансиране 
с поделяне на риска (ИФПР) и 
Европейският фонд за енергетика, 

(37) Механизмът за свързване на Европа 
следва да предлага финансови 
инструменти за насърчаване на по-
голямо участие на инвеститорите от 
частния сектор и финансовите 
институции в инвестициите в 
инфраструктура, като по този начин 
създава ефект на лоста за 
европейския бюджет. За да бъдат 
достатъчно привлекателни за частния 
сектор, финансовите инструменти 
следва да бъдат проектирани и 
приложени при надлежно отчитане на 
опростяването и намаляването на 
административната тежест, като 
същевременно се предвижда равнище на 
гъвкавост, което позволява да се реагира 
по гъвкав начин на установените 
финансови нужди. Проектирането на 
тези инструменти следва да се основава 
на опита, натрупан при изпълнението на 
финансовите инструменти, включени в 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2007—2013 г., какъвто е 
Инструментът за гарантиране на заеми 
(LGTT) за проектите във връзка с 
трансевропейската транспортна мрежа 
(ТЕМ-T), Инструментът за финансиране 
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изменение на климата и инфраструктура 
2020 г. (фондът „Marguerite“).

с поделяне на риска (ИФПР), 
Европейският фонд за енергетика, 
изменение на климата и инфраструктура 
2020 г. (фондът „Marguerite“) и 
пилотната фаза на облигациите за 
проекти.

Or. xm

Обосновка

Пилотната фаза на облигациите за проекти ще обхване 2012 и 2013 г. Целта е да се 
отговори на нуждите от краткосрочно финансиране и същевременно да се даде 
възможност за усъвършенстване на инструмента с оглед на прилагането му в 
рамките на МСЕ. Следователно изглежда уместно да се включи позоваване в 
настоящото съображение, тъй като тази пилотна фаза ще допълни европейския 
опит, натрупан в областта на финансовите инструменти за инфраструктура.

Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 39 a (ново)



PR\909973BG.doc 19/76 PE491.110v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Финансовите инструменти, 
които трябва да бъдат приложени 
съгласно настоящия регламент, 
следва да отразяват правилата, 
предвидени в дял VIII от Регламент 
(ЕС) № XXX/2012 [нов Финансов 
регламент от 2012 г.], както и 
делегирания акт и да са в 
съответствие с правилата за най-
добри практики, приложими спрямо 
финансовите инструменти1.
__________________
1 COM(2011)xxx, Рамка за 
финансовите инструменти от 
следващо поколение

Or. xm

Обосновка

Настоящото изменение цели да преструктурира предложението на Комисията по по-
логичен и разбираем начин. Вж. изменение 9.

Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Обосновка

Вж. изменение 6 на съображение 11. Концентрирането на средствата върху 
проектите с висока добавена стойност трябва да се прилага и за трите сектора.

Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 42 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42б) В енергийния сектор значителна 
част от предвидения бюджет следва 
да бъде разпределена под формата на 
финансови инструменти. Проектите 
от общ интерес в 
телекомуникационния сектор следва 
да могат да получават финансова 
помощ от Съюза под формата на 
безвъзмездни средства за общите 
услуги и хоризонталните 
приоритети, включително 
дейностите за подкрепа на 
програмата, както и под формата на 
безвъзмездни средства и обществени 
поръчки за платформите за основни 
услуги. Дейностите в областта на 
разгръщането на широколентови 
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мрежи, включително дейностите, 
които генерират търсене на 
широколентов достъп, следва да 
могат да получават финансова 
подкрепа от Съюза под формата на 
финансови инструменти.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид спецификата на енергийния и телекомуникационния сектор и за 
да се избегнат изкривяванията на пазара и да се осигури възможно най-рентабилно 
използване на средствата на ЕС с максимален ефект на лоста, финансовата подкрепа 
следва до голяма степен да се основава на финансови инструменти.

Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет Предмет и обхват

Or. fr
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Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С настоящия регламент се създава 
Механизмът за свързване на Европа и се 
определят условията, методите и 
процедурите за предоставяне на 
финансова помощ от Съюза за 
трансевропейските мрежи, както и 
финансовите средства, които се 
предоставят в многогодишната 
финансова рамка за периода 2014–
2020 г., и инструментите за тяхното 
управление, с цел да се подкрепят 
проекти от общ интерес в областта на 
транспортните, енергийните и 
телекомуникационните 
инфраструктури.

Or. fr

Обосновка

Трябва да се уточни обхватът на настоящия регламент и да се посочи изрично 
връзката му с многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г., както и 
ролята му при определянето на бюджета за трансевропейските мрежи в областта 
на транспорта, енергетиката и ИКТ.

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „съседна държава“ означава всяка 
държава в обхвата на европейската 
политика за съседство, включително 
стратегическото партньорство, 
политиката на разширяване, 
Европейското икономическо 
пространство или Европейската 
асоциация за свободна търговия;

Or. fr
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Обосновка

За да се осигури по-голяма правна яснота на текста, тези понятия трябва да получат 
определения, които са хармонизирани с тези от насоките за ТЕМ-Т.

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „трета държава“ означава всяка 
съседна държава и всички останали 
държави, с които Съюзът може да си 
сътрудничи за постигането на 
целите, предвидени в настоящия 
регламент;

Or. fr

Обосновка

За да се осигури по-голяма правна яснота на текста, тези понятия трябва да получат 
определения, които са хармонизирани с тези от насоките за ТЕМ-Т.

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „проучвания“ означава дейностите, 
необходими за да се подготви 
изпълнението на проект, като например 
проучвания за подготовка, 
осъществимост, оценка, изпитване и 
утвърждаване, включително под 
формата на софтуер, както и всякакви 
други мерки за техническа помощ, 
включително предварителни действия за 
определяне и разработване на даден 
проект и решенията относно неговото 
финансиране, като проучване на 
определените обекти и подготовка на 
финансовия пакет;

(4) „проучвания“ означава дейностите, 
необходими за да се подготви 
изпълнението на проект, като например 
проучвания за подготовка, 
картографиране, осъществимост, 
оценка, изпитване и утвърждаване, 
включително под формата на софтуер, 
както и всякакви други мерки за 
техническа помощ, включително 
предварителни действия за определяне и 
разработване на даден проект и 
решенията относно неговото 
финансиране, като проучване на 
определените обекти и подготовка на 
финансовия пакет;
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Or. en

Обосновка

Картографирането, и по-конкретно картографирането на широколентови мрежи, 
трябва да бъде включено в това определение за „проучвания“, които се финансират 
чрез безвъзмездни средства.

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) „действия за подкрепа на 
програмата“ означава всички
съпътстващи мерки, необходими за 
изпълнението на Механизма за 
свързване на Европа и на отделните 
специфични за сектора насоки, като 
например услуги (особено техническа 
помощ и помощ за финансов 
инженеринг), дейности за подготовка, 
осъществимост, координация, 
мониторинг, контрол, одит и оценка, 
които са необходими, за да се улесни 
подготовката на проекти от общ 
интерес, по-специално във 
включените в Кохезионния фонд 
страни, с оглед получаване на 
финансиране съгласно настоящия 
регламент или на финансовия пазар, 
или които са пряко необходими за 
управлението на този механизъм и 
постигането на неговите цели. и по-
специално проучвания, заседания, 
информация, очертаване на 
инфраструктурата, дейности за 
разпространение, повишаване на 
осведомеността, комуникация и 
съгласувани дейности, разходи, 
свързани с ИТ мрежи, насочени към 
обмена на информация за механизма, 
заедно с всички други направени от 
Комисията разходи за техническа и 
административна помощ, които могат да 
бъдат необходими за управлението на 
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този механизъм или изпълнението на 
отделните специфични за сектора 
насоки;

Or. xm

Обосновка

Вж. изменение на член 5, параграф 2. За да се гарантира оптимално използване на 
бюджета, установен от настоящия регламент, трябва да се дефинират отново 
действията за подкрепа на програмата и да се посочи изрично ролята на Комисията.

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „дейност“ означава всяка дейност, 
която е необходима за изпълнението на 
проект от общ интерес и която е 
независима във финансово, техническо
или времево отношение;

(6) „дейност“ означава всяка дейност, 
която е необходима за изпълнението на 
проект от общ интерес и която може да 
бъде идентифицирана във финансово и
техническо отношение и има ограничен 
срок;

Or. fr

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „изпълнителен орган“ означава 
публична или частна организация или 
орган, определен(а) от бенефициера, 
когато той е държава членка или 
международна организация, за да 
изпълни дейността; решението за това 
определяне се взема от бенефициера на 
негова собствена отговорност и, ако се 
изисква възлагането на договор за 
обществена поръчка, в съответствие с 
приложимите правила за обществените 
поръчки;

(9) „изпълнителен орган“ означава 
публична или частна организация или 
орган, определен(а) от бенефициера, 
когато той е държава членка или 
международна организация, за да 
изпълни дейността; решението за това 
определяне се взема от бенефициера на 
негова собствена отговорност и, ако се 
изисква възлагането на договор за 
обществена поръчка, в съответствие с 
приложимите правила на Съюза за 
обществените поръчки;
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Or. fr

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – точка 9 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) „цялостна мрежа“ означава 
транспортната инфраструктура, 
определена съгласно глава II от 
Регламент (ЕС) № XXXX/2012 (Насоки 
за ТЕМ-T);

Or. fr

Обосновка

За да се осигури по-голяма правна яснота на текста, тези понятия трябва да получат 
определения, които са хармонизирани с тези от насоките за ТЕМ-Т.

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Обосновка

Проблемите със задръстванията, свързани с участъците със затруднения, не се 
ограничават до железопътния сектор или до физическите пречки. Освен това тези 
проблеми могат да бъдат разрешени не само чрез създаването на нова 
инфраструктура, но също така и чрез значителна модернизация на съществуващата 
инфраструктура.  Следователно определението трябва да се разшири, особено след 
като този критерий води до допълнително финансиране съгласно настоящия 
регламент.

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 2 – точка 20 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) „синергии между секторите“ 
означава наличие на сходни или 
допълващи се интереси и цели между 
действия в най-малко два от трите 
сектора, обхванати от настоящия 
регламент (транспорт, енергетика и 
телекомуникации), което дава 
възможност за оптимизиране на 
разходите и/или резултатите чрез 
обединяването на финансови, 
технически и/или човешки ресурси;

Or. fr

Обосновка

Едно от главните нововъведения на механизма за свързване на Европа е създаването 
на инструмент за общо финансиране на трите сектора – транспорт, енергетика и 
телекомуникации, които понастоящем се финансират по по-индивидуален начин.
Причината за предложеното групиране е наличието на синергии между секторите, 
които би трябвало да бъдат използвани. Тези синергии следва да бъдат по-пълноценно 
оползотворени и по-добре определени, тъй като са от съществено значение за 
разбирането на МСЕ.

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“, чрез разработване на 
модерни и високоефективни 
трансевропейски мрежи, като по този 
начин увеличава ползите за целия 
Европейски съюз по отношение на 
конкурентоспособността в рамките на 
световния пазар и на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване в рамките на единния пазар 
и създава по-благоприятна за публични 
и частни инвестиции среда чрез 
комбинация от финансови инструменти 
и пряка подкрепа от Съюза. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес.

Or. fr

Обосновка

Използването на синергиите между секторите само по себе си трябва да бъде обща 
цел (вж. изменения 32 и 35).

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 
на дял от 20 % на енергията от 

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

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

Or. fr

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) да повиши ефективността на 
средствата, приложени съгласно 
настоящия регламент. Постигането 
на тази цел ще бъде измерено чрез 
икономиите от мащаба, постигнати 
от Комисията на финансово, 
техническо и човешко равнище при 
управлението на механизма и, по 
целесъобразност, чрез общия брой на
проектите, осъществени чрез 
използване на синергиите между 
секторите.

Or. fr

Обосновка

Използването на синергиите между секторите на транспорта, енергетиката и ИКТ 
стои в основата на създаването на настоящия регламент, като идеята е да се 
насърчи оптималното използване на европейския бюджет. Следователно това трябва 
да бъде включено в общите цели на настоящия регламент.

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Речният транспорт ще допринесе за дългосрочната устойчивост и ефективност на 
транспорта по същия начин както и железопътният сектор.

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) оптимизиране на интеграцията и 
взаимното свързване на видовете 
транспорт. Постигането на тази цел ще 
бъде измерено чрез броя на 
вътрешните и морските пристанища
и летищата, свързани с железопътната 
мрежа, както и чрез броя на 
създадените мултимодални 
логистични платформи и морски 
магистрали;

Or. fr
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Обосновка

Оперативната съвместимост е от съществено значение за доброто функциониране 
на вътрешния пазар. Следователно сама по себе си тя следва да бъде секторна цел. 
(Вж. изменение 39).

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii а) оптимизиране на оперативната 
съвместимост и сигурността на 
видовете транспорт. Постигането на 
тази цел ще бъде измерено чрез броя 
на километрите, оборудвани с 
интелигентни транспортни системи 
(ERTMS, RIS и ITS в пътния сектор), 
брой километри железопътни линии, 
адаптирани към европейския 
стандарт за номинално междурелсие, 
и степента на внедряване на SESAR и 
VTMIS.

Or. fr

Обосновка

Оперативната съвместимост е от съществено значение за доброто функциониране 
на вътрешния пазар. Следователно сама по себе си тя следва да бъде секторна цел. 
Същото следва да важи и за сигурността на видовете транспорт, ако целта е да се 
постигнат целите, определени в Бялата книга за транспорта.

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) стимулиране и генериране на 
търсене на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни 
широколентови мрежи чрез 
насърчаване на взаимосвързаността и 
оперативната съвместимост на 
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измерва чрез степента на покритие от 
широколентови и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, както и посредством броя на 
домакинствата, сключили договор за 
абонамент за интернет със скорост над 
100 Mbps;

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

Or. en

Обосновка

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) насърчаване на 
взаимосвързаността и оперативната 
съвместимост на националните 
публични услуги онлайн, както и на 
достъпа до тези мрежи, като тази 

заличава се
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цел се измерва посредством процента 
на гражданите и предприятията, 
които използват публични услуги 
онлайн, както и чрез наличността на 
тези услуги на трансгранично 
равнище.

Or. en

Обосновка

Съдържанието е включено в изменение 40.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
Механизма за свързване на Европа за 
периода 2014—2020 г. е 
50 000 000 000 EUR1 . Тази сума се 
разпределя между секторите, посочени в 
член 3, както следва:

1. Нуждите от инвестиции се 
изчисляват на 970 000 000 000 EUR до 
2020 г. за трансевропейските мрежи в 
секторите на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите. 
Финансовият пакет за изпълнение на 
Механизма за свързване на Европа за 
периода 2014—2020 г. е 
[50 000 000 000 EUR]1 . Тази сума се 
разпределя между секторите, посочени в 
член 3, както следва:

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

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

б) енергетика: 9 121 000 000 EUR; б) енергетика: [9 121 000 000] EUR;

в) телекомуникации: 9 185 000 000 EUR. б) телекомуникации: 
[9 185 000 000] EUR.

__________________ __________________
1 Всички цифри са по постоянни цени от 
2011 г. Съответните суми, изразени в 
текущи цени, могат да бъдат намерени в 

1До сключването на споразумение за 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014–2020 г. Всички цифри са 
по постоянни цени от 2011 г. 
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законодателната финансова обосновка. Съответните суми, изразени в текущи 
цени, могат да бъдат намерени в 
законодателната финансова обосновка.

Or. xm

Обосновка

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis.
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020).

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Финансовият пакет на Механизма за 
свързване на Европа покрива разходи, 
свързани с:

a) дейности за подкрепа на проекти 
от общ интерес, както е определено в 
член 7 от настоящия регламент;
б) дейности за подкрепа на 
програмата, както е определено в 
член 2, точка 5 от настоящия 
регламент, до 1,5 %;
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Възможно е от тези средства да 
бъдат покрити и разходите за 
техническата и административната 
помощ, необходима за осигуряване на 
прехода от мерките, приети с Регламент 
(ЕО) № 680/2007, към програмата. Ако е 
необходимо, бюджетни кредити за 
покриване на подобни разходи могат 
да бъдат предвидени и в бюджета 
след 2020 г., за да се направи възможно 
управлението на дейности, които не 
са приключили до 31 декември 2020 г.

в) разходите за техническата и 
административната помощ, необходима 
за осигуряване на прехода от мерките, 
приети с Регламент (ЕО) № 680/2007, 
към програмата.

Or. xm

Обосновка

Настоящото изменение цели да преструктурира текста по по-логичен и разбираем 
начин. Във връзка с новата буква б): За да се гарантира по-голяма яснота на 
настоящия регламент, би трябвало да се направи препратка към определението за 
дейностите за подкрепа на програмата, посочено в член 2, параграф 5 от настоящия 
регламент, вместо отново да се дава определение тук. Освен това дейностите за 
подкрепа на програмата трябва да получат минимален дял от бюджета, отпуснат 
съгласно настоящия регламент. Целта е да се гарантира по-специално, че Комисията 
ще разполага с достатъчно средства за техническата помощ за държавите по 
Кохезионния фонд.

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. След междинната оценка съгласно 
член 26, параграф 1 на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 25, за да може да прехвърля 
бюджетни кредити между секторите, 
участващи в разпределянето на 
средствата, посочени в параграф 1, с 
изключение на [10 000 000 000]1 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд за 
финансиране на проекти в транспортния 
сектор в държавите-членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд.
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__________________
1До сключването на споразумение за 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014–2020 г.

Or. xm

Обосновка

Процедурата за прехвърлянето на бюджетни кредити между секторите в 
средносрочен план трябва да бъде уточнена по начин, който гарантира едновременно 
гъвкавостта и демократичния контрол от страна на Европейския парламент.

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Годишните бюджетни кредити се 
одобряват от Европейския 
парламент и Съвета в рамките на 
многогодишната финансова рамка.

Or. fr

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Работните програми определят 
формите на безвъзмездни средства, 
обществени поръчки и финансови 
инструменти, които могат да бъдат 
използвани за финансиране на 
съответните дейности.

Or. en
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Изменение 47
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Разгръщането на широколентови 
мрежи се финансира единствено чрез 
финансови инструменти. 80 %1 от 
общия размер на предвидения бюджет 
в енергийния сектор се разпределя под 
формата на финансови инструменти.
__________________
1 Процентът се изчислява въз основа 
на предложените от Комисията 
стойности.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид спецификата на двата сектора и за да се избегнат 
изкривяванията на пазара и да се осигури възможно най-рентабилно използване на 
средствата на ЕС с максимален ефект на лоста, финансовата подкрепа  се основава 
главно, в областта на енергетиката, и изключително, в областта на разгръщането на 
широколентови мрежи, на финансови инструменти.

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да възложи част от 
работата за изпълнение на Механизма за 
свързване на Европа на органите, 
посочени в член 55, параграф 1, буква в)
от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 [нов 
Финансов регламент от 2012 г.].

2. Комисията може да възложи част от 
работата за изпълнение на Механизма за 
свързване на Европа на органите, 
посочени в член 55, параграф 1, буква а) 
и член 59 от Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2012 [нов Финансов 
регламент от 2012 г.], и по-конкретно 
на Изпълнителната агенция за ТЕМ-
T, като я адаптира към нуждите от 
оптимално и ефикасно управление на 
МСЕ за трите сектора.

Or. fr
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Обосновка

Посоченото позоваване препраща към стария Финансов регламент. За да се осигури 
съгласуваност с другите позовавания на Финансовия регламент в рамките на 
настоящия регламент, би било добре да се направи препратка към новия Финансов 
регламент. Освен това, когато оценява необходимостта от възлагане на 
изпълнението на програмата на изпълнителна агенция, Комисията следва да вземе 
предвид опита на изпълнителната агенция за TEМ-T, която успешно ръководи 
текущата програма TEМ-T.

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) дейности съгласно част 1 от 
приложението към настоящия 
регламент

Or. fr

Обосновка

Като се имат предвид ограничените налични средства и целта за реализиране на 
основната мрежа до 2030 г., финансовата помощ под формата на безвъзмездни 
средства следва да бъде ограничена до дейностите в приложение 1 към настоящия 
регламент.

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr
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Обосновка

Градските възли играят съществена роля за реализирането на основната мрежа и 
следователно трябва да могат да получават финансова помощ под формата на 
безвъзмездни средства съгласно настоящия регламент.

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Като се имат предвид ограничените налични средства, финансовата помощ под 
формата на безвъзмездни средства следва да бъде ограничена до проектите с 
истинска добавена стойност.

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектите, които са свързани с 
транспорта, включващи трансграничен 
участък или част от такъв участък, 
отговарят на условията за получаване на 
финансова помощ от Общността, ако 
има писмено споразумение между 
заинтересованите държави членки или 
между държавите членки и 
заинтересовани трети страни относно 
завършването на трансграничните 
участъци. По изключение, когато 
даден проект е необходим за свързване 
на инфраструктурата към мрежата 
на съседна държава членка или трета 
страна, но без да пресича границата, 

Проектите, които са свързани с 
транспорта, включващи трансграничен 
участък или част от такъв участък, 
отговарят на условията за получаване на 
финансова помощ от Общността, ако 
има писмено споразумение между 
заинтересованите държави членки или 
между държавите членки и 
заинтересовани трети страни относно 
завършването на трансграничните 
участъци.
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посоченото по-горе писмено 
споразумение може да не се изисква.

Or. fr

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. В областта на енергетиката 
конкретните условия за допустимост на 
дейностите по проекти от общ интерес 
за получаване на финансова подкрепа
от Съюза под формата на финансови 
инструменти и безвъзмездни средства 
съгласно настоящия регламент са както 
следва:

a) проектите от общ интерес, които 
попадат в категориите, определени в 
точки 1 и 2 от приложение II към 
Регламент (ЕС) № xxxx/2012 [Насоки 
за енергийната инфраструктура], 
могат да получават финансова 
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подкрепа от Съюза под формата на 
безвъзмездни средства за проучвания;
б) проектите от общ интерес, които 
попадат в категориите, определени в 
точки 1 и 2 от приложение II към 
Регламент (ЕС) № xxxx/2012 [Насоки 
за енергийната инфраструктура], 
които съгласно бизнес плана и други 
оценки, изготвени по-специално от 
потенциални инвеститори или 
кредитори, са стопански 
жизнеспособни, но остават под 
оценката на риска, която би довела до 
инвестиционно решение, могат да 
получават финансова подкрепа от 
Съюза под формата на финансови 
инструменти за строително-
монтажни работи;
в) проектите от общ интерес, които 
попадат в категориите, определени в 
точка 1, букви а)–г)  и точка 2 от 
приложение II към Регламент (ЕС) № 
xxxx/2012 [Насоки за енергийната 
инфраструктура], могат да 
получават финансова подкрепа от 
Съюза под формата на безвъзмездни 
средства за строително-монтажни 
работи, ако отговарят на всички 
следни критерии:
i) проектът не е стопански 
жизнеспособен — съгласно неговия
бизнес план и други оценки, изготвени 
по-специално от потенциални 
инвеститори или кредитори.
Решението за стимулите и неговата 
обосновка, посочена в член 14, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 
xxxx/2012 [Насоки за енергийната 
инфраструктура], се вземат предвид 
при оценката на стопанската 
жизнеспособност на проекта;
ii) за проекта има издадено решение за 
трансгранично разпределение на 
разходите съгласно член 13 от 
Регламент (ЕС) № xxxx/2012 [Насоки 
за енергийната инфраструктура], или 
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ако е проектът е освободен от 
съответните разпоредби съгласно 
посоченото в член 36 от 
Директива 2009/73/ЕО или в член 17 
от Регламент (ЕО) № 714/2009) 
становище от компетентните 
национални регулаторни органи и 
Агенцията относно стопанската 
жизнеспособност на проекта;
iii) анализът на разходите и ползите 
на конкретния проект съгласно член 
13, от Регламент (ЕС) № xxxx/2012 
[Насоки за енергийната 
инфраструктура] показва наличието 
на най-малко една от следните 
съществени странични ползи:
- проекти за насърчаване на по-
нататъшната интеграция на 
вътрешния енергиен пазар и 
оперативната съвместимост на 
трансграничните електроенергийни и 
газови мрежи чрез свързване на 
мрежите на държавите членки и 
отстраняване на вътрешните 
ограничения, чрез повишаване на 
капацитета за трансграничен пренос 
на електроенергия към 
инсталираните мощности за 
производство на електроенергия или 
чрез увеличаване на покритието на 
търсенето между държавите членки 
посредством газопреносни връзки с 
обратно подаване;
- проекти, които повишават 
сигурността на енергийните 
доставки и/или солидарността чрез 
диверсификация на източниците на 
снабдяване, доставящите партньори 
и маршрутите, увеличаване на 
капацитета за акумулиране, 
предотвратяване или намаляване на 
смущенията, избягване на загубите на 
електроенергия от възобновяеми 
източници поради липса на 
трансгранични връзки или чрез 
намаляване или премахване на 
енергийната изолираност на 
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държавите членки посредством 
свързването на тези пазари с по-
диверсифицирани източници на 
доставки и/или инсталирането на 
газопреносни връзки с обратно 
подаване;
- проекти, които допринасят за 
устойчивото развитие и опазването 
на околната среда, като гарантират 
пренос на електроенергия, генерирана 
от възобновяеми източници, до 
големи центрове на потребление и 
обекти за акумулиране на енергия;
г) проектите от общ интерес, които 
попадат в категориите, определени в 
точка 1, буква д) от приложение II 
към Регламент (ЕС) № xxxx/2012 
[Насоки за енергийната 
инфраструктура], могат да 
получават финансова подкрепа от 
Съюза под формата на безвъзмездни 
средства за строително-монтажни 
работи, ако не са стопански 
жизнеспособни в съответствие с 
буква в), подточка i) от настоящия 
член и могат да докажат наличието 
на най-малко една от страничните 
ползи съгласно буква в), подточка iii) 
от настоящия член.

Or. en

Обосновка

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
CEF and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Като се има предвид спецификата на телекомуникационния сектор и за да се 
избегнат изкривяванията на пазара и да се осигури възможно най-рентабилно 
използване на средствата на ЕС с максимален ефект на лоста, финансовата подкрепа 
в областта на разгръщането на широколентови мрежи се основава изключително на 
финансови инструменти.

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Дейностите за изпълнение на 
проекти от общ интерес, които се 
отличават със синергия между най-
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малко два целеви за МСЕ сектора 
(транспорт, енергетика и 
телекомуникации) и са посочени в 
част 4 от приложението, отговарят 
на условията за получаване на 
финансова помощ от Съюза съгласно 
настоящия регламент. 

Or. xm

Обосновка

Предложението на Комисията определя различни критерии за допустимост за 
финансовата подкрепа от ЕС за всеки сектор, което затруднява финансирането на 
дейности с потенциални синергии. За да се осигурят повече стимули за проектите, 
при които има синергии между транспорта, телекомуникациите и енергетиката, се 
въвежда нова категория за допустимост, както и ново приложение с предварително 
определен списък от проекти.

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Работните програми, както е 
определено в член 17 от настоящия 
регламент, определят формите на 
безвъзмездни средства, които могат да 
бъдат използвани за финансиране на 
съответните дейности.

Or. fr

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, когато това е необходимо 
за постигане на целите на даден проект 
от общ интерес, трети държави и 
юридически лица, установени в трети 
държави, могат да участват в дейности, 

4. В случаите, когато това е необходимо 
за постигане на целите на даден проект 
от общ интерес и е надлежно 
обосновано, трети държави и 
юридически лица, установени в трети 
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допринасящи за проектите от общ 
интерес.

държави, могат да участват в дейности, 
допринасящи за проектите от общ 
интерес, по-конкретно по отношение 
на диверсификацията на 
източниците на снабдяване и 
сигурността на доставките в 
енергийния сектор.

Or. en

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Те не могат да получат финансиране под 
формата на безвъзмездни средства
съгласно настоящия регламент, освен 
когато това е необходимо за постигане 
на целите на даден проект от общ 
интерес и след като се установи, че е  
невъзможно дейностите да бъдат 
подкрепени с други форми на 
финансова помощ, предвидени в 
рамките на МСЕ или други програми 
на Съюза.

Or. fr

Обосновка

Като се имат предвид ограничените налични средства, финансовата помощ под 
формата на безвъзмездни средства следва да бъде максимално ограничена до 
проектите, които се реализират в Съюза.

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато това е необходимо за по-
ефективното изпълнение на 
съответни дейности, които 

заличава се
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допринасят за проекти от общ 
интерес в трети държави съгласно 
Регламенти (ЕС) № XXX/2012 [Насоки 
за ТЕМ-T], (ЕС) № XXX/2012 [Насоки 
за ТЕМ-E], (ЕС) № XXX/2012 [Насоки 
за трансевропейската енергийна 
инфраструктура] и (ЕС) № XXX/2012 
[Насоки за информационното 
общество (INFSO guidelines)], 
финансирането съгласно настоящия 
регламент може да бъде обединено с 
финансиране, обхванато от други 
съответни регламенти на Съюза. В 
такъв случай Комисията може чрез 
акт за изпълнение да определи единен 
набор от правила, които следва да се 
прилагат при изпълнението.

Or. fr

Обосновка

Тази разпоредба противоречи на определеното от Договорите правило, съгласно 
което не могат да се кумулират два вида европейски безвъзмездни средства за един и 
същи проект.

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. В многогодишните и годишните 
работни програми, както е определено 
в член 17 от настоящия регламент,
могат да бъдат предвидени 
допълнителни конкретни правила за 
представяне на предложения.

Or. fr

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. xm

Обосновка

Оперативната съвместимост е от съществено значение за доброто функциониране 
на вътрешния пазар и особено в железопътния сектор. Поради това е необходимо да 
се определи процент на съфинансиране, който стимулира дейностите в полза на 
оперативната съвместимост.

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Обосновка

Като се имат предвид ограничените налични средства, финансовата помощ под 
формата на безвъзмездни средства следва да бъде ограничена до проектите с 
истинска добавена стойност.

Изменение 64
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) подобряване на достъпа до 
транспортната инфраструктура за 
лицата с ограничена подвижност:  
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 10 %.

Or. fr

Обосновка

За да се постигне целта за приобщаващ растеж, посочена в член 3, буква а) от 
настоящия регламент, следва да насърчат дейностите за улесняване на достъпа на 
лицата с ограничена подвижност до транспортната инфраструктура.

Изменение 65
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) за Европейската система за 
управление на железопътния превоз 
(ERTMS), включително наземното и 
бордовото оборудване, речните 
информационни услуги (RIS) и 
системите за информация и контрол 
на движението на корабите (VTMIS): 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 50 % от 
допустимите разходи;

Or. fr
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Обосновка

Интелигентните транспортни системи играят ключова роля за изпълнението на 
специфичните цели на настоящия регламент. Следователно е необходимо те да бъдат 
подчертани в по-голяма степен, особено що се отнася до речния и морския сектор.

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Вградените системи, свързани с осъществяването на SESAR, могат да получат 
подходящо финансиране от пазара. Във връзка с това е целесъобразно обществената 
финансова помощ да се ограничи до наземните компоненти.

Изменение 67
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 68
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) процентите на съфинансиране могат 
да бъдат увеличени максимум до 60 %
за дейности, които въз основа на 
доказателствата, посочени в член 7, 
параграф 3, букви в) и г) предоставят 
висока степен на регионална и 
общоевропейска сигурност на 
доставките или засилват солидарността 
на Съюза и допринася за устойчивото 
развитие и опазването на околната 
среда.

Or. en

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 70
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посочените по-горе проценти на 
съфинансиране могат да бъдат 
увеличени с до 10 процентни пункта за

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

предвидените в параграфи от 2 до 4 
проценти за следните действия:

а) всяка дейност, която се отличава 
със синергетично взаимодействие 
между най-малко два целеви за МСЕ 
сектора (транспорт, енергия и 
телекомуникации). Сумата на 
финансовата помощ от Съюза идва 
от разпределенията за секторите, 
предвидени в член 5, параграф 1, 
пропорционално на участието на 
всеки сектор в дейността.
б) всяка дейност, която спомага за 
постигане на целите за смекчаване на 
изменението на климата, засилва
устойчивостта спрямо изменението на 
климата или намалява емисиите на 
парникови газове.
Това увеличение не следва да се прилага 
за процентите на финансиране, 
посочени в член 11.

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

Or. xm

Обосновка

Изменението цели изясняване на критериите за отпускане на допълнителни 10 % от 
равнищата на съфинансиране за дейности във връзка с изменението на климата и 
постигане на синергетични взаимодействия. В него също така се посочва, че 
финансовата помощ за синергетични взаимодействия ще се вземе от финансовите 
пакети на всеки от засегнатите сектори, така че да се гарантира справедливо транс 
секторно разпределение на финансовите средства.
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Изменение 71
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 72
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани. При провеждането 
на тези покани за представяне на 
предложения възможно най-голям 
приоритет се дава на проекти, свързани 
със средства, отпуснати на национален 
принцип по Кохезионния фонд. Обръща 
се по-специално внимание на 
трудностите, които някои държави 
членки биха могли да срещнат по 
отношение на проектовия 
инженеринг, а също и на 
равномерното географско 
разпределение на различните 
проекти.

Or. fr
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Обосновка

Отделянето на сума от 10 милиарда евро в рамките на Кохезионния фонд за проекти, 
реализирани в рамките на Икономическия и финансов комитет, ще даде възможност 
на съответните държави да участват пълноценно в ТЕМ-Т. В контекста на едно 
централизирано управление и на конкурентно възлагане на проектите, Комисията би 
трябвало да гарантира, че държавите по Кохезионния фонд получават необходимата 
техническа помощ и че избраните проекти са географски равномерно разпределени.

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища;

iii) вътрешни транспортни връзки с 
морски и вътрешни пристанища и 
летища; разработване на мултимодални 
платформи и пристанища;

Or. fr

Изменение 74
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) системи за управление на 
движението;

ii) системи за управление на движението
(Речни информационни услуги (RIS), 
Интелигентни транспортни 
системи (ITS) в пътния сектор, 
система за информация и контрол на 
движението на корабите (VTMIS) и 
SESAR);

Or. fr

Изменение 75
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията анулира, освен в надлежно 
обосновани случаи, финансовата 
помощ, предоставена за проучвания, 
които не са били започнати в рамките на 
една година след началната дата, 
определена в условията, уреждащи 
предоставянето на финансовата помощ
и в рамките на две години от тази 
дата за всички останали дейности, 
които биха могли да получат 
финансова помощ съгласно 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 76
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 77
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 78
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) могат да се предвиждат специфични 
условия като мястото на изпълнение на 
дейностите, възложени с обществените 
поръчки, когато това е надлежно 
обосновано от целите на дейностите и 
при условие че тези условия не 
нарушават принципите за възлагане на 
обществени поръчки;

а) могат да се предвиждат специфични 
условия като мястото на изпълнение на 
дейностите, възложени с обществените 
поръчки, когато това е надлежно 
обосновано от целите на дейностите и 
при условие че тези условия не 
нарушават принципите на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки;

Or. fr

Изменение 79
Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансови инструменти, създадени в 
съответствие с дял VIII от Регламент
(ЕС) № XXXX/2012 [нов Финансов 
регламент], могат да се използват за 

1. Финансови инструменти, създадени в 
съответствие с дял VIII от Регламент
(ЕС) № XXXX/2012 [нов Финансов 
регламент], могат да се използват за 
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улесняване на достъпа до финансиране 
на образувания, които изпълняват 
дейности, допринасящи за проекти от 
общ интерес, както е определено в 
Регламенти (ЕС) № XXX/2012 [Насоки 
за ТЕМ-T], (ЕС) № XXX/2012 [Насоки 
за трансевропейската енергийна 
инфраструктура] и (ЕС) № XXX/2012 
[Насоки за информационното общество
(INFSO guidelines)], както и за 
постигането на техните цели.
Финансовите инструменти се 
основават на предварителни оценки 
на пазарните недостатъци или на 
ситуациите на по-ниски от 
оптималните инвестиции и нуждите 
от инвестиции.

улесняване на достъпа до финансиране 
на образувания, които изпълняват 
дейности, допринасящи за проекти от 
общ интерес, както е определено в 
Регламенти (ЕС) № XXX/2012 [Насоки 
за ТЕМ-T], (ЕС) № XXX/2012 [Насоки 
за трансевропейската енергийна 
инфраструктура] и (ЕС) № XXX/2012 
[Насоки за информационното общество
(INFSO guidelines)], както и за 
постигането на техните цели.

Or. xm

Обосновка

Новият финансов регламент, така както е споменат в член 14 от регламента за 
МСЕ, определя в член 130/131 условията за използване на финансовите инструменти 
(ФИ). 

ФИ следва да са насочени към справяне с пазарни слабости или ситуации на 
неоптимални инвестиции; да са допълнителни, т.е. да не целят заместване на ФИ на 
държавите членки; да не създават никаква нелоялна конкуренция на вътрешния пазар; 
да имат умножаващ ефект; да са съгласувани с интересите на ЕС и да се установят 
въз основа на предварителна оценка.

От съображения за правна яснота не следва условията за употреба да се повтарят 
тук.

Изменение 80
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Могат да бъдат използвани следните 
финансови инструменти:

3. По-конкретно могат да бъдат 
използвани следните финансови 
инструменти:

Or. fr
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Изменение 81
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всякакви други финансови 
инструменти.

в) други финансови инструменти, ако са 
спазени следните условия:
- съответствие с Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2012 [нов Финансов 
регламент от 2012 г.]; и
- съответствие с целите на 
настоящия регламент;
Тази процедура може да се приложи 
посредством делегирани актове 
съгласно член 25 от настоящия 
регламент.

Or. fr

Обосновка

От съображения за добро финансово управление е необходимо да се уточнят 
условията, при които може да се създаде финансов инструмент, който не е предвиден 
в настоящия регламент. Това пояснение цели да запази необходимата гъвкавост за 
справяне с непредвидени икономически ситуации, като в същото време гарантира 
демократичния контрол от страна на Европейския парламент.

Изменение 82
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Дейностите, допустими за подкрепа
чрез финансови инструменти, се 
избират въз основа на принципа „пръв 
дошъл — пръв обслужен“ в 
съответствие с член 17 от 
настоящия регламент и са насочени 
към постигането на секторна и
географска диверсификация в
държавите членки и отговарят на 
следните критерии:
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- отговарят на целите на 
стратегията „Европа 2020“;
- представляват европейска добавена 
стойност;
- гарантират лоялна конкуренция на 
вътрешния пазар;
- имат ефект на лоста или 
мултиплициращ ефект по отношение 
на подкрепата от ЕС.

Or. xm

Изменение 83
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съюзът, всяка държава членка и 
други инвеститори могат да предоставят 
финансова помощ в допълнение към 
финансовото участие, получено чрез 
използването на финансови 
инструменти, при условие че Комисията 
изрази съгласие с всякакви промени на 
критериите за допустимост на 
дейностите и/или инвестиционната 
стратегия на инструмента, които 
могат да бъдат необходими поради 
допълнителното финансово участие.

2. Съюзът, всяка държава членка и 
други инвеститори могат да предоставят 
финансова помощ в допълнение към 
финансовото участие, получено чрез 
използването на финансови 
инструменти, при условие че Комисията 
изрази съгласие.

Or. fr

Изменение 84
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

възвращаемост, без да възпрепятстват 
осъществяването на дейностите, 
подкрепяни в рамките на настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 85
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Финансовите инструменти за 
транспорта могат да бъдат 
комбинирани с безвъзмездни средства, 
финансирани от бюджета на Съюза, 
включително съгласно настоящия 
регламент, при условия че тези 
безвъзмездни средства са необходими 
за устойчивостта на проекта.

Or. fr

Изменение 86
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с член 18, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 [нов 
Финансов регламент], приходите и 
възстановените суми, генерирани от 
един финансов инструмент, се 
прехвърлят към този финансов 
инструмент. За финансови 
инструменти, които вече са 
създадени в многогодишната 
финансова рамка за периода 2007—
2013 г, приходите и възстановените 
суми, генерирани от операции, 
започнали през този период, се 
прехвърлят към финансовия 

6. В съответствие с член 18, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 [нов 
Финансов регламент], приходите и 
възстановените суми, генерирани от 
един финансов инструмент, се 
прехвърлят към този финансов 
инструмент за срока на действие на 
настоящия регламент.
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инструмент през периода 2014—
2020 г.

Or. fr

Изменение 87
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. xm

Обосновка

В многогодишните и годишните работни програми, Комисията би могла да взема 
политически решения, които допълват този регламент. По тази причина докладчикът 
предлага актовете за изпълнение да бъдат заменени с делегирани актове, като по 
този начин Европейският парламент ще има по-добър контрол над тези въпроси.

Изменение 88
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Поне веднъж в средата на периода се 
прави преглед на многогодишните 
работни програми. При необходимост 
Комисията преразглежда дадена 
многогодишна работна програма чрез
делегирани актове в съответствие с член
25 от настоящия регламент.



PE491.110v02-00 62/76 PR\909973BG.doc

BG

Or. xm

Обосновка

В многогодишните и годишните работни програми, Комисията би могла да взема 
политически решения, които допълват този регламент. По тази причина докладчикът 
предлага актовете за изпълнение да бъдат заменени с делегирани актове, като по 
този начин Европейският парламент ще има по-добър контрол над тези въпроси.

Изменение 89
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В областта на транспорта, поне 4 
до 5 % от бюджетните средства, 
предвидени в член 5, параграф 1, буква 
а) се използват под формата на 
иновативни финансови инструменти.

Or. fr

Изменение 90
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 91
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

а) готовност на дейността на 
етапите на разработване и 
подготовка на проекта и стабилност 
на предложеното изпълнение;

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

б) ефект на лоста на помощта от 
Съюза върху обществените и 
частните инвестиции и единния 
пазар;

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

в) необходимост от преодоляване на 
специфични финансови пречки и 
липса на пазарно финансиране,
свързано с естеството или 
спешността на проекта;
г) разходи и печалби, включително 
икономически, социални, свързани с 
газовете с парников ефект и/или друго 
въздействие върху околната среда, и 
достъпност;
д) при транспорта и енергетиката: 
трансгранично измерение.

Or. en

Обосновка

Критериите за подбор следва да са съгласувани с член 5 от настоящия регламент 
(№ 680/2007).
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Изменение 92
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Работните програми се съгласуват с 
цел да се използват синергиите между 
транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите, особено в такива 
области като интелигентните енергийни 
мрежи, транспортните средства, 
задвижвани с електроенергия, 
интелигентните и устойчиви 
транспортни системи, съвместните 
права на преминаване или свързването 
на инфраструктурите. Може да се 
приемат покани за представяне на 
предложения за няколко сектора с 
финансова помощ от секторите, 
предвидени в член 5, параграф 1, 
пропорционално на участието на 
всеки сектор в целевата дейност.

Or. fr

Изменение 93
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Указателният график за определяне на 
отделните годишни вноски се съобщава 
на бенефициерите на безвъзмездните 
средства и, ако това е приложимо за 
финансовите инструменти, на 
съответните финансови институции.

Указателният график за определяне на 
отделните годишни вноски се съобщава 
на бенефициерите на безвъзмездните 
средства, на заинтересованите 
държави членки и на Европейския 
парламент и, ако това е приложимо за 
финансовите инструменти, на 
съответните финансови институции.

Or. fr
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Изменение 94
Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бюджетните кредити, които не са 
усвоени в края на финансовата година, 
за която са вписани, се пренасят по 
право с една година.

Бюджетните кредити, които не са 
усвоени в края на финансовата година, 
за която са вписани, се пренасят по 
право с една година, съгласно членове 9 
и 10 от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 
[нов Финансов регламент].

Or. fr

Изменение 95
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

С цел опростяване би следвало да се хармонизират правилата за отговорностите на 
държавите членки за трите сектора.

Изменение 96
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

С цел опростяване би следвало да се хармонизират правилата за отговорностите на 
държавите членки за трите сектора.

Изменение 97
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 98
Предложение за регламент
Член 24 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комитетът осигурява хоризонтален 
преглед на работните програми, 
посочени в член 17, за да се осигури 
съгласуваност и да се гарантира, че 
синергиите между секторите са 
определени и се използват; комитетът 
по-конкретно се стреми да гарантира 
равномерно участие от финансовите 
пакети на всеки сектор в 
многосекторните покани за 
представяне на предложения и по 
време на определянето на 
процентите на съфинансиране за 
проектите, които се характеризират 
със синергетични взаимодействия 
между секторите.

Or. xm

Обосновка

Следва също така да имаме задачата да намерим подходящи решения за финансиране 
на взаимодействията и многосекторните покани за представяне на предложения.

Изменение 99
Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в членове 5, 17 и 20 се 
предоставя на Комисията за периода на 
многогодишната финансова рамка 
2014–2020 г.

Or. fr
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Изменение 100
Предложение за регламент
Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от средата на 2018 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за подновяване, 
изменение или прекратяване на мерките.
В оценката освен това се разглеждат 
възможността за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
продължаващата значимост на всички 
цели, както и приносът на мерките към 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. В нея 
се вземат предвид резултатите от 
оценката на дългосрочното въздействие 
на предишните мерки.

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

Or. fr

Изменение 101
Предложение за регламент
Член 27 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
действия относно проектите и 
резултатите, свързани с Механизма за 
свързване на Европа. 
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Or. fr

Изменение 102

Предложение за регламент
Приложение – Част 1 – буква а – Хоризонтални приоритети

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

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, морски магистрали

Or. xm

Обосновка

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

Изменение 103

Предложение за регламент
Приложение – част III а (нова)

Текст, предложен от Комисията
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Изменение

Списък на предварително определените проекти, които се отличават със 
синергетични взаимодействия между най-малко два сектора, предвидени от МСЕ

Разгръщане на снабдителна мрежа за незамърсяваща енергия от неизкопаеми 
горива (например електричество или водород), предназначена за транспортните 
средства
Изпълнение на интелигентни мрежи посредством използване на нови или 
съществуващи транспортни и телекомуникационни инфраструктури
Използване на транспортни инфраструктури (т.е. тунели, мостове и т.н.) за 
разгръщането на нови междусистемни връзки, които подобряват електрическия 
капацитет, разполагат нови газови коридори или телекомуникационни мрежи.

Or. xm

Обосновка

Свързано с изм.56 относно член 7, параграф 4а нов. Това ново приложение прави опит 
за списък с предварително дефинирани „проекти за синергия“, допустими за 
подпомагане от ЕС, който ще предостави повече насоки на организаторите на 
проекти да предлагат дейности за потенциални синергетични взаимодействия между 
трите сектора.



PR\909973BG.doc 71/76 PE491.110v02-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Регламентът, който предлага създаването на механизъм за взаимосвързаност в Европа 
има за цел:

– съсредоточаване на средства за проекти с европейска добавена стойност в областта на 
транспортната инфраструктура, енергетиката и телекомуникациите, за създаване на 
интегрирани европейски мрежи, които гарантират еднаква ефективност и високо ниво 
на инфраструктурите на цялата територия на Съюза

– централизиране, опростяване и обуславяне на отпускането на средствата по 
настоящия регламент на равнището на ЕС, като в същото време се използва 
взаимодействието между трите сектора 

– разумно разпределяне на средствата между пряката помощ и участието на нови 
финансови инструменти, които включват пазара и умножават ефективността на 
средствата от ЕС

– по-добро интегриране във финансов, технически и оперативен аспект на държавите, 
обхванати от политиката на сближаване, чрез включването на част от средствата по 
МСЕ съгласно правилата на Кохезионния фонд в областта на транспорта

В дълбоката криза, която преживяваме, преследването на икономически, социален и 
екологичен напредък в Европа оправдава едновременно:

– мерките за ребалансиране на публичните сметки
– подобряването на конкурентоспособността на европейската икономика
– завръщането на един устойчив, приобщаващ и балансиран растеж

В този контекст, докладчиците силно подкрепят настоящия регламент, който цели 
създаване на механизъм за взаимно свързване в Европа, който ще допринесе 
значително за постигането на целта за растеж и конкурентоспособност в областта на 
транспорта, енергетиката и телекомуникациите, като прави това по три начина:

– първо, като предоставя на инженерния сектор на обществения транспорт средствата, 
необходими за изпълнението на инфраструктурни проекти и като по този начин дава 
импулс на големи сектори на икономиката, както на етапа на реализация, така и на етап 
въвеждане в експлоатация и след това поддръжка

– на второ място: като стимулира научните изследвания, трансфера на технологии и 
разработките (финансови и оперативни) в тези сектори, което ще позволи на Европа да 
запази световното си лидерство в тези области

–трето, чрез предоставяне на ЕС на здрави, ефективни и надеждни транспортни, 
енергийни и телекомуникационни системи, които допринасят за световната 
конкурентоспособност на икономиката на ЕС, за хармоничното и интегрирано 



PE491.110v02-00 72/76 PR\909973BG.doc

BG

функциониране на Съюза като подобряват икономическите, социалните и екологичните 
резултати и териториалната интеграция

Прогнозните нужди от финансиране от сега до 2020 г. на територията на Европейския 
съюз се оценяват на:
– 500 млрд. евро за транс-европейската транспортна мрежа, от които 250 млрд. ще 
бъдат похарчени за отстраняване на задръствания и създаване на липсващи връзки, по-
специално трансгранични
– 200 млрд. евро за трансевропейски енергийни мрежи
– 270 млрд. евро за внедряване на мрежи за широколентов достъп и обслужващи 
платформи

Във връзка с това финансирането на 50 млрд. от настоящия механизъм ще изисква:
– подходящ избор на инфраструктурата в съответствие с нейната европейска добавена 
стойност и съгласуваността ѝ със стратегията „Европа 2020“
– оптимизирано и координирано управление на механизма на равнището на органите на 
Европейския съюз
– тясна консултация със заинтересованите страни (държавите членки, регионите, 
местните организации, вносителите на проекти)
– сътрудничество между самите европейски институции (Комисията, Съвета и 
Парламента)
– специално внимание на държавите, обхванати от политиката на сближаване, чиито 
нужди са големи, а средствата им често са ограничени
– оптимално съотношение на финансовите ресурси между конвенционални мерки за 
намеса и нови финансови инструменти

 безвъзмездните средства би трябвало да се използват само за проекти, които 
генерират малък или никакъв приход, като процентите на съфинансиране 
трябва да съответстват на определените цели и приоритети, очакванията на 
операторите и на пазара, както и на характера на дейността

 иновативните финансови инструменти би трябвало да дадат възможност за 
широко използване на пазарите, като се запазват:
o интересите на Съюза, редовността и обективността на дейността
o значителния ефект на лоста
o липсата на нелоялна конкуренцията и смущения на пазара

– интеграцията на настоящия регламент към следващата многогодишна финансова 
рамка, която да гарантира тясна координация с останалото финансиране за същите 
цели, по-конкретно:

 8-та рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“)
 регионалните политики на сближаване

В този контекст, докладчиците смятат, че многогодишните и годишните програми 
следва да бъдат приемани посредством делегирани актове. Парламент трябва да 
участва в този процес, тъй като при него се извършва политически избор (например 
относно поканите за представяне на предложения, които да бъдат публикувани) и могат 
да се приемат допълнителни специфични правила относно възлагане на проекти от общ 
интерес, като по този начин потенциално се заменя основният акт. Също така, в 
областта на енергетиката и телекомуникациите, няма списък на проекти от общ интерес 
за финансиране, което би могло да остави прекалено много свобода на преценка на 
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Комисията.

Трите сектора, които този инструмент засяга, имат стратегическо значение за бъдещето 
на Съюза и неговите граждани.

I – В областта на транспорта

Именно в тази област се решава физическата връзка между всички региони на Съюза, 
възможността за мобилност на хора и стоки, без която не е възможно развитие, и се 
определя териториалната хармония на Съюза. Трябва също да се отбележи, че зад 
политиката за инфраструктура и нейното използване, всяка област на европейската 
промишленост, която се основава на транспорта (например автомобилния, 
въздухоплавателния, железопътния, космическия сектор, транспортните системи), все 
още заема водеща позиция в световен мащаб и представлява голяма част от 
икономическия ни потенциал.

Друг решаващ елемент, който характеризира ефективните транспортни мрежи, е 
техният принос за конкурентоспособността. Още през 1993 г., Жак Делор – председател 
на Европейската комисия, в Бялата книга за растежа, конкурентоспособността и 
заетостта1 предвиди, че за да се създадат 15 милиона работни места и да се стимулира 
икономическия растеж, е необходима транспортна мрежа, разходите за която възлизат 
на 220 млрд. екю2 до 2000 г., включително 82 млрд. за приоритетни проекти.

Двадесет години по-късно и при положение на подобна икономическа криза, 
Комисията предлага за транспортния сектор 50 милиарда по-малко (31,7 млрд. евро) 
като броят на държавите – членки на ЕС, и нуждите са се увеличили значително.

Според докладчиците идеалната сума, която да предизвика очакван ефект на лоста в 
областта на транспорта трябва да представляват най-малко 10 % от прогнозираните 
потребности (500 млрд. евро за TEN-T до 2020 г.).
За да се справи с ограничените ресурси, Комисията предлага Механизмът за свързване 
на Европа да се концентрира ясно върху проекти, които са готови за финансиране през 
периода на следващата многогодишна финансова рамка, имат висока добавена 
стойност за ЕС и се занимават с хоризонтални въпроси или устойчиви форми на 
транспорт, като например железопътен или вътрешноводен транспорт. В приложението 
се посочва списък, с който вече се определя ограничен брой потенциални проекти, най-
вече под формата на коридори, които трябва да се финансират с 85 % от парите за 
МСЕ. Състезателният елемент в поканите за представяне на предложения, все пак ще 
остане, тъй като наличните пари не са достатъчни, за да се финансират всички проекти, 
посочени в приложението.

Докладчиците приветстват въвеждането на коридорния подход, което е значително 
подобрение спрямо управлението на сегашните TEN-T 30 приоритетни проекти, 
избрани през 2004 г. поради тяхното голямо значение за транснационалните 
транспортни потоци и целите на сближаването и устойчивото развитие. Докладчиците 

                                               
1 COM (1993)0700
2 1 екю = 1 евро от 1 януари 1999 г.
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биха искали да се придържаме, на този етап и като отправна точка, към десетте 
предварително определени коридори и другите раздели, представени от Комисията, и 
предлагат само малка модификация на хоризонталните приоритети чрез добавяне на 
„морски магистрали“, така че тази концепция да продължава да бъде приоритет за TEN-
T, както и морски интелигентни транспортни системни услуги. 
Освен това, ако Съветът се споразумее да намали значително финансовия пакет, трябва 
да се извърши основно преразглеждане на списъка на предварително определените 
транспортни проекти, посочени в част I на приложението.

И накрая, използването на част от Кохезионния фонд в рамките на механизма за 
свързване на Европа в областта на транспорта трябва да се разглежда като възможност 
за заинтересованите страни. Това ще им даде възможност за по-добро свързване към 
големите европейските мрежи, като по този начин ще подобри тяхната 
конкурентоспособност и интеграцията им в Европейския съюз. Необходимо е 
специално отчитане на положението на тези страни, както във финансов, така и в 
оперативен аспект, особено по отношение на принципа „използваш или губиш“. Като 
компенсира някои недостатъци, свързани с административния капацитет, техническата 
помощ, насочена към подпомагане на проектовия инженеринг в държавите по 
Кохезионния фонд, би трябвало да им позволи да се възползват пълноценно от МСЕ.

II – В областта на енергетиката

Развитието на инфраструктурата определя много жизненоважни предизвикателства за 
ЕС през следващите години:

- независимостта, взаимозависимостта и солидарността в областта на доставките 
на енергия за ЕС (сигурност, стабилност)

- осъществяването на интелигентни и по-ефективни мрежи за икономия на 
енергия

- развитието на нови мрежи за енергия от възобновяеми източници и тяхната 
връзка с конвенционалните мрежи

В сектора на енергетиката, недостигът на инвестиции, който се оценява на над 
200 млрд. евро и забавянето на завършването на вътрешния пазар представляват 
основните пречки, които трябва да бъдат преодолени за постигането на стратегическите 
цели на ЕС 2020. 

Ето защо докладчиците смятат, че постигането на максимален ефект на лоста за всяко 
евро, инвестирано в енергийната инфраструктура, представлява най-голямата стойност 
на МСЕ. Във връзка с това широкото използване на финансови инструменти също така 
ще осигури допълнителни предимства за разширяване и привличане на частно 
финансиране чрез пазарни инструменти, които са предпоставка за развитие на 
инфраструктурата във време на финансови ограничения. 

Безвъзмездните средства могат и трябва да се използва като последно средство за 
приоритетни проекти, където не съществува търговска жизнеспособност, но има важни 
положителни външни фактори, без да се нарушава все още развиващия се енергиен 
пазар и без да се създава изкуствена конкуренция с частни ресурси. 
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МСЕ ще функционира като средство за преодоляване на разликата между нуждите от 
нова и модернизирана инфраструктурата и целите за енергетиката и изменението на 
климата, определени за 2020 г., при условие, че приоритетите се спазват по време на 
етапа на изпълнение на Механизма за свързване на Европа.

III – В областта на телекомуникациите  

Разпространението на широколентови мрежи във основа на търсенето трябва да 
представлява стратегически избор за завършване на единния пазар в областта на 
информационните и комуникационните технологии и постигане на целите на 
цифровата програма.

Затова създаването на Европейска инфраструктура за цифрови услуги, 
трансевропейските високоскоростни опорни връзки за публичните администрации, 
трансграничната доставка на услуги на електронното правителство (например: 
трансгранични електронни обществени поръчки, електронното правосъдие, услуги за 
електронно здравеопазване), осигуряването на достъп до информация от публичния 
сектор, включително цифровите ресурси на европейското наследство, data.eu и 
многоезичните ресурси, безопасността и сигурността (инфраструктури за по-безопасен 
интернет и критични услуги) и интелигентните енергийни услуги трябва да получат 
приоритет. 

Докладчиците смятат, че финансовите инструменти трябва да бъдат единственият 
изпълнителен механизъм за подкрепа на разпространението на широколентовия достъп 
до интернет в рамките на МСЕ. Всъщност, финансовите инструменти имат много 
предимства в сравнение с безвъзмездните средства, включително много по-висок 
ливъридж и във връзка с това – възможност да достигнат до повече домакинства със 
същия бюджет. След като бъдат одобрени, публичните програми за подпомагане трябва 
да се съсредоточат върху създаване на положителни външни фактори, като: развитие на 
местната икономика/икономиката в селските райони, повишаване на 
конкурентоспособността и създаване на работни места.

IV – Синергетични взаимодействия

И накрая, докладчиците приветстват предложението на Комисията за единствен 
инструмент, който обхваща три сектора, тъй като това ще намали административните 
разходи за управление на програмата. Те все пак смятат, че потенциалните 
синергетични взаимодействия между енергетиката, транспорта и телекомуникациите 
трябва да бъдат допълнително стимулирани. С цел да се предоставят повече стимули за 
организаторите на проекти да предлагат действия с потенциални синергетични 
взаимодействия между трите сектора, докладчиците предлагат да се въведе по-
конкретна формулировка относно синергетичните взаимодействия и по-специално 
относно критериите за допустимост, процентите на съфинансиране, правилата за 
управление и финансовите правила. Представен е нов примерен списък на 
предварително определени проекти с потенциални синергетични взаимодействия в част 
IV от приложението.

В заключение докладчиците смятат, че МСЕ може, посредством едно прозрачно, 



PE491.110v02-00 76/76 PR\909973BG.doc

BG

взаимосвързано, опростено, централизирано и обвързано с условия управление, да даде 
възможност за постигане на максимална ефективност на финансирането от ЕС в служба 
на основните политически приоритети на ЕС в областта на транспорта, енергетиката и 
ИКТ. 

Предложените изменения не са толкова предназначени за добавяне на нови елементи, 
колкото за изясняване на формулировките, тъй като докладчиците считат, че 
Регламентът на Съвета за МСЕ трябва да бъде кратък.

По време на преговорите относно следващата многогодишна финансова рамка, 
докладчиците преди всичко биха обърнали внимание на това, значителни бюджетни и 
оперативни ресурси да се разпределят за този механизъм. Намаляването на тези 
средства би изпразнило акта от съдържание и би засегнало сериозно политиките за 
растеж и конкурентоспособност на Съюза.


