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КРАТКА ОБОСНОВКА

За цялостната реализация на европейския вътрешен пазар е необходима 
инфраструктурна транспортна мрежа. За да бъде ефективно, свободното движение на 
хора и стоки има нужда да преодолява граници, стеснени участъци и липса на бързи и 
постоянни връзки.

Насоките на Комисията за развитието на трансевропейската транспортна мрежа чрез 
двуетапен модел представляват амбициозно и цялостно решение, и могат да се 
превърнат в необходим инструмент за устойчив растеж и териториално сближаване. 

За да се реализират това, от основно значение е да се помисли за транспортната 
инфраструктура не само като се отчита незначителната полза за отделния регион или 
държава членки, но като се изтъква и оползотворява добавената европейска стойност.   
Следователно необходимо е определянето на приоритетите да следва тези насоки, като 
преди всичко отдава приоритет на укрепването на трансграничните отсечки, като 
предприема действия по отношение на стеснените участъци и насърчава развитието на 
взаимносъвместими между държавите членки транспортни системи. 

Освен осигуряването на връзки между страните, решителна роля следва да играе 
свързването и модалното интегриране на транспортните средства чрез осъществяването 
на връзки и интермодални платформи. 

Със сигурност в транспортната инфраструктура трябва да се концентрира най-високото 
равнище на съществуващата технология, с цел предоставянето на висококачествени 
услуги и гарантиране на най-високото възможно равнище на безопасност на цена, 
достъпна за всички граждани. 

Европейската транспортна система следва да бъде проектирана, изградена и 
модернизирана, като се гарантира достъп за всички потребители, и в този смисъл се 
обърне особено внимание на пътниците с ограничена подвижност, на лицата с 
увреждания и на възрастните.

Осъществяването на европейската инфраструктура следва да се извърши като се сведе 
до минимум въздействието върху околната среда, и когато това е възможно, се 
оползотвори съществуващата инфраструктура. Мрежата трябва да бъде създадена, 
развита и управлявана по начин ефикасен от гледна точка на ресурсите и устойчив от 
социална и екологична гледна точка.  

От голямо значение за изграждането на европейските мрежи е фигурата на 
координаторите, назначени за улесняване на изграждането на коридори. Става дума за 
длъжност от ключово значение за предоставянето на тласък и гарантирането на 
осъществяването на участъците с голяма европейска добавена стойност, както и 
гарантирането на рационално планиране на инфраструктурата, като се информират и 
приобщят държавите членки и местните администрации.  Като се има предвид, че с 
право в предложението на Комисията ролята на тази фигура  е засилена, докладчикът 
счита, че придаването на стойност на ролята му е оправдано и в съответствие с 
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необходимостта от реализиране на инфраструктурна мрежа, която преодолява 
националните граници и подпомага цялостното развитие на възможностите на 
вътрешния пазар. 

Инфраструктурен проект с подобна голяма амбиция очевидно се нуждае от голям план 
за европейски инвестиции.  Увеличаването на средствата, предназначени за посочените 
проекти по линия на „Механизма за свързване на Европа“ представлява важна, но 
недостатъчна стъпка  за приключване на проекта в предвидените срокове.  
Следователно е необходимо към посочените инвестиции да се прибавят други средства 
и инвестиции, към които да се прибавят други средства, произлизащи включително от 
иновационни форми на финансиране на Съюза. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 24 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Трансевропейската 
транспортна мрежа се проектира, 
изгражда и обновява с цел осигуряване 
на пълен достъп за всички 
потребители, като се обръща особено 
внимание на възрастните хора и 
пътниците с увреждания или с 
ограничена подвижност.

Or. it

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) Ролята на европейските 
координатори е от решаващо 
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значение за насърчаване и 
гарантиране изграждането на 
коридори и отсечки с висока 
европейска добавена стойност и за 
управление на рационалното 
планиране на инфраструктурата чрез 
провеждане на структурен диалог със 
заинтересованите администрации и 
местното население.

Or. it

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 30 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Оптималното завършване на 
трансевропейската транспортна 
мрежа може да се осъществи само 
чрез по-голяма концентрация на 
икономическите ресурси; затова към 
тях следва да бъдат добавени и 
средствата от иновативно 
финансиране на Съюза.

Or. it

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) отговарят на нуждите от мобилност и 
транспорт на своите потребители в 
рамките на Съюза и по отношение на 
връзките с трети държави, с което 
способстват за по-нататъшния 
икономически растеж и 
конкурентоспособността;

а) отговарят на нуждите от мобилност и 
транспорт на всички свои потребители в 
рамките на Съюза и по отношение на 
връзките с трети държави, с което 
способстват за по-нататъшния 
икономически растеж и
конкурентоспособността;
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Or. it

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряват достатъчна достъпност до 
всички региони на Съюза, с което 
съдействат за икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване и подпомагат 
приобщаващия растеж.

г) подобряват и осигуряват достатъчна 
достъпност до всички региони на 
Съюза, с което съдействат за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и 
подпомагат приобщаващия и устойчив
растеж.

Or. it

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) предоставят на потребителите  
достъпни, безопасни и 
висококачествени услуги, при 
справедливи икономически условия;

Or. it

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) модернизиране и подобряване на 
съществуващата инфраструктура; 
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Or. it

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) свеждане до минимум на 
въздействието върху околната среда; 

Or. it

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и, когато е уместно, 
регионалните и местните органи, 
управителите на инфраструктури, 
превозвачите и други публични и 
частни субекти, следва да планират, 
развиват и експлоатират 
трансевропейската транспортна мрежа 
чрез ефикасно използване на ресурсите, 
посредством:

Държавите членки и, когато е уместно, 
регионалните и местните органи, 
управителите на инфраструктури, 
превозвачите и други публични и 
частни субекти, следва да планират, 
развиват и експлоатират 
трансевропейската транспортна мрежа 
чрез ефикасно използване на ресурсите
и гарантиране на социална и 
екологична устойчивост, посредством:

Or. it

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектите от общ интерес допринасят 
за развитието на трансевропейската 

1. Проектите от общ интерес допринасят 
за развитието на трансевропейската 
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транспортна мрежа чрез изграждането 
на нова транспортна инфраструктура, 
поддръжката, възстановяването и 
реконструкцията на съществуващата 
транспортна инфраструктура и чрез 
мерки, стимулиращи ефикасното 
използване на ресурсите при нейното 
използване.

транспортна мрежа чрез изграждането 
на нова транспортна инфраструктура, 
поддръжката, възстановяването и 
реконструкцията на съществуващата 
транспортна инфраструктура и чрез 
мерки, стимулиращи ефикасното 
използване на ресурсите при нейното 
използване и гарантиращи социална и 
екологична устойчивост.

Or. it

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) е бил предмет на анализ на социално-
икономическите разходи и ползи, в 
резултат на който е установена 
положителна настояща нетна стойност;

в) е бил предмет на анализ на социално-
икономическите разходи и ползи, в 
резултат на който е установена 
положителна настояща нетна стойност, 
включително последиците за 
свободното движение на хора и стоки 
между държавите членки, за 
териториалното сближаване и 
устойчивото развитие;

Or. it

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 10 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) насърчаване на ефективното и 
устойчиво използване на 
инфраструктурата и, когато е 
необходимо, увеличаване на 
капацитета й;
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Or. it

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 10 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) гарантиране на сигурност по 
отношение на горивата чрез създаване 
на условия за използване на 
алтернативни, и по-специално на 
нисковъглеродни или безвъглеродни 
източници на енергия и задвижващи 
системи;

з) гарантиране на сигурност по 
отношение на горивата чрез 
насърчаване на използването на 
алтернативни, и по-специално на 
нисковъглеродни или безвъглеродни 
източници на енергия и задвижващи 
системи; 

Or. it

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на товарни терминали 
гарантират, че всеки товарен терминал е 
отворен за всички оператори;

1. Операторите на товарни терминали 
гарантират, че всеки товарен терминал е 
отворен за всички оператори;

Операторите на логистични платформи 
предлагат най-малко един терминал, 
отворен за всички оператори;

Операторите на логистични платформи 
предлагат най-малко един терминал, 
отворен за всички оператори;

Операторите на товарни терминали и 
логистични платформи предоставят 
достъпа по недискриминационен начин 
и прилагат прозрачни такси.

Операторите на товарни терминали и 
логистични платформи предоставят 
достъпа по недискриминационен начин 
и прилагат прозрачни, подходящи и 
справедливи такси.

Or. it
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 22 – буква -a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-aа) увеличаване и насърчаване на 
пътната безопасност; 

Or. it

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 22 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на пътната 
безопасност.

заличава се

Or. it

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 27 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на морските магистрали, 
в това число на морския транспорт на 
близки разстояния;

а) насърчаване на морските магистрали, 
в това число на морския транспорт на 
близки разстояния, стимулиране на 
развитието на връзките с 
континенталната част, и по-
специално разработване на мерки за 
подобряване на екологичните 
показатели на морския транспорт в 
съответствие с приложимите 
изисквания на правото на Съюза или 
други релевантни международни 
споразумения;

Or. it
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на своите отговорности 
държавите-членки и операторите на 
летища гарантират, че всяко летище 
предлага най-малко един терминал, 
отворен за всички оператори по 
недискриминационен начин, и прилага 
прозрачни такси.

1. В рамките на своите отговорности 
държавите членки и операторите на 
летища гарантират, че всяко летище 
предлага най-малко един терминал, 
отворен за всички оператори по 
недискриминационен начин, и прилага 
прозрачни, подходящи и справедливи
такси. 

Or. it

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 31 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подобряване на мултимодалните 
връзки на летищата, и по-специално с 
високоскоростния железопътен 
транспорт и линиите на градското 
метро; 

Or. it

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 35 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) гарантиране, че мултимодалните 
връзки отговарят на изискванията за  
пълна достъпност за всички 
потребители;
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Or. it

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 39 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създаване на условия за 
декарбонизация на транспорта чрез 
преход към иновационни транспортни 
технологии;

а) насърчаване на декарбонизацията
на транспорта чрез преход към 
иновационни и устойчиви транспортни 
технологии; 

Or. it

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 39 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) създаване на условия за 
декарбонизация на всички видове 
транспорт чрез стимулиране на 
енергийната ефективност и за 
въвеждане на системи за алтернативно 
задвижване и осигуряване на 
съответната инфраструктура. Тази 
инфраструктура може да включва 
мрежи и други съоръжения, необходими 
за снабдяването с енергия, да е 
съобразена с интерфейсите между 
инфраструктурата и превозните 
средства и да включва интелигентни 
транспортни системи;

б) подкрепа на декарбонизацията на 
всички видове транспорт чрез 
стимулиране на енергийната 
ефективност и за въвеждане на системи 
за алтернативно задвижване и 
осигуряване на съответната 
инфраструктура. Тази инфраструктура 
може да включва мрежи и други 
съоръжения, необходими за 
снабдяването с енергия, да е съобразена 
с интерфейсите между 
инфраструктурата и превозните 
средства и да включва интелигентни 
транспортни системи;

Or. it
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и останалите 
организатори на проекти отделят 
необходимото внимание, за да
гарантират, че транспортната 
инфраструктура осигурява висока 
степен на безопасност и сигурност на 
пътникопотока и товаропотока.

Държавите членки и останалите 
организатори на проекти гарантират, че 
транспортната инфраструктура 
осигурява възможно най-висока степен 
на безопасност и сигурност на 
пътникопотока и товаропотока.

Or. it

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 41 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По време на планирането на 
инфраструктура държавите-членки и 
останалите организатори на проекти 
обръщат надлежно внимание на 
оценката на риска и мерките за 
приспособяване, които по подходящ 
начин подобряват устойчивостта спрямо 
изменението на климата, по-специално 
във връзка с валежите, наводненията, 
ураганите, високите температури и 
горещите вълни, засушаванията, 
покачването на морското равнище и 
заливането на крайбрежни зони, при 
спазване на всички изисквания, които 
може да предвижда приложимото 
законодателство на Съюза.

По време на планирането на 
инфраструктура държавите-членки и 
останалите организатори на проекти 
обръщат максимално внимание на 
оценката на риска и мерките за 
приспособяване, които по подходящ 
начин подобряват устойчивостта спрямо 
изменението на климата, по-специално 
във връзка с валежите, наводненията, 
ураганите, високите температури и 
горещите вълни, засушаванията, 
покачването на морското равнище и 
заливането на крайбрежни зони, при 
спазване на всички изисквания, които 
може да предвижда приложимото 
законодателство на Съюза.

Or. it
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 41 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При необходимост надлежно
внимание се обръща също на 
устойчивостта на инфраструктурата 
спрямо природни или причинени от 
човека бедствия при спазване на всички 
изисквания, които може да предвижда 
приложимото законодателство на 
Съюза.

Максимално внимание се обръща също 
на устойчивостта на инфраструктурата 
спрямо природни или причинени от 
човека бедствия при спазване на всички
изисквания, които може да предвижда 
приложимото право на Съюза.

Or. it

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и другите 
организатори на проекти извършват 
оценка на въздействието на плановете и 
проектите върху околната среда, по-
специално в съответствие с Директиви 
на Съвета 85/337/ЕИО от 27 юни 1985 г. 
относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху 
околната среда и 92/43/ЕИО от 21 май 
1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна, и с Директиви на Европейския 
парламент и на Съвета: 2000/60/ЕО от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите, 
2001/42/ЕО от 27 юни 2001 г. относно 
оценката на последиците на някои 
планове и програми върху околната 
среда и 2009/147/ЕО от 30 ноември 
2009 г. относно опазването на дивите 

Държавите членки и другите 
организатори на проекти извършват 
оценка на въздействието на плановете и 
проектите върху околната среда, по-
специално в съответствие с Директиви 
на Съвета 85/337/ЕИО от 27 юни 1985 г. 
относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху 
околната среда и 92/43/ЕИО от 21 май 
1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна, и с Директиви на Европейския 
парламент и на Съвета: 2000/60/ЕО от 
23 октомври 2000 година за 
установяване на рамка за действията на 
Общността в областта на политиката за 
водите; 2001/42/ЕО от 27 юни 2001 г. 
относно оценката на последиците на 
някои планове и програми върху 
околната среда; и 2009/147/ЕО от 30 
ноември 2009 г. относно опазването на 
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птици, с цел да бъдат предотвратени 
негативни въздействия върху околната 
следа или, ако това не е възможно, да 
бъдат ограничени техните последствия, 
като разпокъсването на пейзажа, 
запечатването на почвата, 
замърсяването на водите и шумът, както 
и да бъде ефективно защитено 
биоразнообразието.

дивите птици, с цел да бъдат 
предотвратени негативни въздействия 
върху околната следа или, ако това не е 
възможно, да бъдат ограничени техните 
последствия, като разпокъсването на 
пейзажа, запечатването на почвата, 
замърсяването на водите и шумът, както 
и да бъде ефективно защитено 
биоразнообразието. Държавите членки 
и другите организатори на проекти 
правят също така оценка на 
съгласуваността на 
инфраструктурните проекти с 
европейските цели за намаляване на 
емисиите на парникови газове. 

Or. it

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Транспортната инфраструктура създава 
условия за безпрепятствена мобилност и 
достъпност за всички потребители, 
особено за възрастните, за лицата с 
ограничена подвижност и за пътниците 
с увреждания.

Транспортната инфраструктура създава 
условия за безпрепятствена мобилност и 
достъпност за всички потребители, 
особено за възрастните, за лицата с 
ограничена подвижност и за пътниците 
с увреждания.  

Проектирането и изграждането на 
транспортната инфраструктура се 
основава на нуждите на 
потребителите и позволява също 
така реализация на пълния обем на 
правата на пътниците, предвидени в 
правото на ЕС.
За тази цел държавите членки и 
другите организатори на проекти 
извършват предварителни оценки на 
достъпността на инфраструктурата 
и свързаните с нея услуги. 

Or. it
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 5 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) насърчаване установяването на 
диалог с местното население и 
засегнатите райони с цел очертаване 
и предварително разрешаване на 
евентуални проблеми, свързани с 
проектирането на 
инфраструктурата; поощряване 
вземането на екологично устойчиви и 
социално приемливи решения.  

Or. it

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Европейският парламент оценява 
ежегодно постигнатия напредък във 
връзка с коридорите от централната 
мрежа и действията на 
координаторите, като същевременно 
ги призовава да предприемат мерки и 
инициативи. 

Or. it

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Без да се засягат приложимите 7. Без да се засягат приложимите 
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процедури, установени в правото на 
Съюза или в националното право, 
Комисията може да поиска
становището на европейския 
координатор по време на разглеждането 
на заявленията за финансиране от 
страна на Съюза на коридорите на 
основната мрежа, по отношение на 
които европейският координатор е 
компетентен.

процедури, установени в правото на 
Съюза или в националното право, 
Комисията иска становището на 
европейския координатор по време на 
разглеждането на заявленията за 
финансиране от страна на Съюза на 
коридорите на основната мрежа, по 
отношение на които европейският 
координатор е компетентен.

Or. it

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целите на коридора на основната 
мрежа, по-специално по отношение на 
ефективността на даден коридор, 
изразена чрез качеството на 
обслужването, капацитета на коридора и 
съответствието с изискванията, 
определени в глава ІІ;

б) целите на коридора на основната 
мрежа, по-специално по отношение на 
ефективността на даден коридор, 
изразена чрез качеството, 
достъпността и безопасността на 
обслужването, капацитета на коридора и 
съответствието с изискванията, 
определени в глава ІІ;

Or. it


