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КРАТКА ОБОСНОВКА

МСЕ е основният инструмент на ЕС, насочен към финансиране на проектите, свързани 
с основната мрежа, които имат най-висока европейска добавена стойност чрез 
решаване на проблемите по липсващи трансгранични връзки, основни задържащи 
фактори и многомодални възли. МСЕ ще бъде от полза за всички държави членки, като 
осигури равен достъп до вътрешния пазар и ускори развитието на инфраструктурата, от 
която ЕС има нужда. 

Що се отнася до 10-те милиарда евро фонд, прехвърлени от Кохезионния и заделени в 
рамките на МСЕ за проекти за транспортна инфраструктура изключително в полза на 
включените в Кохезионния фонд държави членки, последните са изразили някои 
резерви и дори противопоставяне. Независимо от това, средствата, заделени за 
включените в Кохезионния фонд държави членки, следва да бъдат приложени целево, 
тъй като ако не бъдат използвани, те няма да бъдат върнати обратно в Кохезионния 
фонд и поради това ще бъдат изгубени. Европейският парламент носи отговорност като 
съзаконодател да работи по предложението на Комисията и да направи необходимите 
разяснения на текста с оглед осигуряване на подкрепата на всички държави членки за 
постигане на едно добро предложение с европейска добавена стойност. Във връзка с 
това докладчикът е убеден, че в текста следва да бъдат направени следните разяснения:

Сумата от 10 милиарда евро, прехвърлени от Кохезионния фонд, не следва да се 
включва при изчисляването на тавана от 2,5 % от БВП. 

Сумата от 10 милиарда евро, прехвърлени от Кохезионния фонд, не следва да се 
включва в предложената в МФР методика за изчисляване на тавана от 2,5 % от БВП. На 
принципно ниво не е логично в превишаването да се включва централно управляван 
инструмент като МСЕ. Повечето от проектите, които ще се финансират, са 
трансгранични проекти и превишаването може да доведе до неравномерно третиране на 
двете страни по проекта. Освен това то въвежда за включените в Кохезионния фонд 
държави членки елемент на неравно третиране между сумите от 21,7 милиарда евро и 
10 милиарда евро, тъй като по време на реализирането на проектите, които имат 
конкурентен характер, подобен таван, като изцяло фиксираните държавни пакети, не 
може да се спазва.

По-силен фокус върху трансграничните проекти в граничните региони 

В много гранични региони настоящата инфраструктура все още отразява тесни 
национални принципи (тя не представлява електорален приоритет за държавите членки, 
които предпочитат инфраструктурни инвестиции в центъра, въпреки че е от 
съществено значение за извличането на ползи от процеса на европейска интеграция и 
от вътрешния пазар) и съответните региони страдат поради своето периферно 
местоположение. Множество приоритетни проекти наистина се отнасят до 
транснационални инфраструктурни проекти, но често пъти проектите в 
трансграничните участъци са последните, които биват приключени, или пък въобще не 
биват приключени. Досега 26 от 30 приоритетни проекта на ТЕМ-T засягат работа в 
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гранични региони или имат трансгранично измерение, но при всички тези проекти 
инвестициите в граничния регион са реализирани най-накрая. 

Следва да бъдат създадени силни взаимодействия между МСЕ и Кохезионния 
фонд 

Взаимодействия по отношение на трансграничните инфраструктурни проекти следва 
също така да се разработват с програми за териториално сътрудничество, финансирани 
от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд. Дори и в по-
богати региони трансграничните проекти следва да са изрично допустими по ЕФРР в 
програми за растеж и създаване на работни места.

В някои случаи МСЕ следва да предоставя подкрепа за цялостна мрежа 

Освен това до МСЕ следва да имат достъп инфраструктурни проекти по 
широкообхватната мрежа с таван от 5 %, по-специално за проекти в трансгранични 
региони.  

Инструмент за по-тясно свързване, който да увеличи инвестициите в ключова 
инфраструктура

Държавите с финансови затруднения са най-зависими от инвестициите в 
инфраструктура, тъй като те стимулират растежа и генерират заетост. Поради това 
държавите членки с финансови затруднения следва по тяхно искане да могат да 
използват ресурсите, идващи от коригирани или възстановени парични потоци в 
рамките на МСЕ и/или в рамките на своите национални пакети за инфраструктурни 
проекти. Съответните суми следва да се управляват централизирано от Комисията в 
рамките на програма за конкурентоспособност и растеж. Това следва да насърчи 
инвестициите както в национални, така и в транснационални инфраструктурни проекти 
и по този начин да допринесе за европейска добавена стойност.

На последно място, но не по важност, заслужава да се отбележи, че обхващащата целия 
ЕС визия за дълъг коридор, който се простира извън националните граници, е 
необходима, за да се идентифицират и премахнат бариерите (инфраструктурни, 
технически и административни) пред безпроблемния, оперативно съвместим и 
интермодален транспорт. Тези бариери не само нанасят сериозна вреда на европейската 
конкурентоспособност чрез увеличаване на разходите и намаляване на надеждността на 
логистичната верига – те също така засягат асиметрично по-периферните страни и по 
този начин влошават териториалното сближаване на ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
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Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 172 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално членове 172, 174 и 349 от 
него,

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 
целите и задачите на стратегията 
„Европа 2020“.

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

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

климата, както и превенцията и 
управлението на риска, са насърчавани 
при подготовката, планирането и 
изпълнението на проекти от общ 
интерес. Инвестициите в 
инфраструктурата, обхванати от 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за насърчаване на прехода 
към икономика и общество, които са 
нисковъглеродни и устойчиви на 
изменението на климата и на бедствия, 
без да увеличават изолацията на 
някои европейски региони, като най-
отдалечените и островните региони.

Обосновка

Мерките и действията за насърчаване на нисковъглеродни икономика и общество не 
следва да стават причина за увеличаване на изолацията на региони, които вече са 
отдалечени от вътрешната икономика.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Следва да се постигнат тесни 
взаимодействия между 
инструментите за финансиране на 
МСЕ и ЕФРР, за да се финансира 
инфраструктурата в 
трансграничните региони в рамките 
на цялостна мрежа.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Въз основа на целите, определени 
от Бялата книга, в насоките за ТЕМ-T, 
изложени в Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 на Европейския парламент 

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

и на Съвета от …, се определя 
инфраструктурата на трансевропейската 
транспортна мрежа, посочват се 
изискванията, които е необходимо да 
бъдат изпълнени от нея, и се 
предвиждат мерки за тяхното 
изпълнение. В насоките по-конкретно се 
предвижда завършване на основната 
мрежа до 2030 г. посредством 
създаване на нова инфраструктура, 
както и посредством възстановяване 
и модернизация на съществуващата 
инфраструктура.

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 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 

(11) Въз основа на анализа на плановете 
за транспортната инфраструктура на
държавите членки Комисията
прогнозира, че нуждите от инвестиции в 
областта на транспорта възлизат на
[500] млрд. евро в цялата мрежа ТЕМ-T 
за периода 2014—2020 г., от които 
приблизително [250] млрд. евро трябва 
да се инвестират в основната мрежа по 
ТЕМ-T. Предвид наличните средства на 
равнището на Съюза, за постигане на 
желаното въздействие е необходимо 
съсредоточаване върху проектите с най-
високата европейска добавена стойност.
Поради това подкрепата следва да бъде 
съсредоточена върху основната мрежа
(по-специално коридорите на основната 
мрежа), без да се изключва подкрепата 
за широкообхватната мрежа, която 
може ефективно да увеличи 
социалното и териториалното 
сближаване в целия Съюз, както и 
върху проектите от общ интерес в 
областта на системите за управление на 
движението (по-специално системите за 
управление на въздушното движение, 
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млрд. EUR). 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).

Обосновка

Подкрепата за механизма за свързване на Европа (МСЕ) следва да бъде съсредоточена 
върху основната мрежа, но не следва да изключва напълно подкрепата за 
широкообхватната мрежа, когато проектите притежават европейска добавена 
стойност, особено в най-отдалечените райони, съгласно разпоредбите на членове 355 
и 375 от ДФЕС, които се намират в покритието на цялостната мрежа, за да се 
предотврати увеличаването на тяхната изолация. 

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 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че някои 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 ([ХХХ]
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. До 31 декември 
2016 г. подборът на проектите следва 
да се осъществява, като изцяло се 
вземат предвид отпуснати на 
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разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати 
на национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

национален принцип средства по 
Кохезионния фонд. От 1 януари 2017 г. 
средствата, които все още не са 
заделени за проект за транспортна 
инфраструктура, следва да се 
предоставят на държавите членки, 
които отговарят на условията по 
Кохезионния фонд съгласно правилата 
на настоящия регламент. Следва да 
се дава възможно най-висок 
приоритет на проектите, съобразени 
с отпуснатите на национален 
принцип средства по Кохезионния 
фонд. Комисията следва да подкрепя
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд, при разработването
и изпълнението на проектите с 
европейска добавена стойност, 
изброени в приложението към 
настоящия регламент.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Институционалният и 
административният капацитет са 
основни предпоставки за ефективно 
постигане на целите на Механизма за 
свързване на Европа. Комисията 
следва да гарантира, че капацитетът 
винаги е на равнище, достатъчно 
високо за изготвянето и 
изпълнението на проекти, и когато е 
необходимо, следва да предлага 
подходящите средства на 
съответните държави членки.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 10

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 

(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. 
Органите, отговорни за 
управлението, следва да създават 
необходимите за привличането на 
частни инвеститори стимули. 
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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, 
изменение на климата и инфраструктура 
2020 г. (фондът „Marguerite“).

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, 
изменение на климата и инфраструктура 
2020 г. (фондът „Marguerite“).

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(41) Многогодишното програмиране за 
подкрепа от механизма следва да бъде 
насочено към подкрепяне на 
приоритетите на Съюза чрез 
осигуряване на необходимите 
финансови средства и съгласуваността, 
справедливостта и непрекъснатостта 
на съвместно действие на Съюза и 
държавите членки. За предложения, 
внесени след изпълнението на първата 
многогодишна работна програма в 
сектора на транспорта, оценяването на 
допустимостта на разходите следва да 
започне на 1 януари 2014 г., за да се 
осигури непрекъснатостта на проекти, 
които вече са обхванати от Регламент 
(ЕО) № 680/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. 
за установяване на общи правила за 
отпускане на финансова помощ от 
Общността в областта на 
трансевропейските транспортни и 
енергийни мрежи.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) „широкообхватна мрежа“ 
означава обхващаща цяла Европа 
транспортна мрежа съгласно 
предвиденото в Глава ІІ от 
Регламент (ЕС) № XXXX/2012 [Насоки 
за ТЕМ-T], която да гарантира 
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достъпа до вътрешния пазар и 
взаимосвързаността на всички 
региони в Съюза, включително 
отдалечените, най-отдалечените и 
много слабо населените региони, като 
по този начин се засилва 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване между 
държавите членки, в техните 
граници, както и между държави 
членки и трети държави;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

а) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, които отчитат бъдещите 
транспортни потоци, като по този 
начин увеличава ползите за целия 
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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;

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, както и във 
връзка с други финансови средства.

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

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

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) попълване на липсващите 
свързващи звена и премахване на 
участъците със затруднения, особено 
по трансграничните отсечки;

Обосновка

Граничните региони страдат поради своето периферно положение и поради това са 
особено зависими от връзките с транспортната мрежа на ЕС. С настоящото 
предложение следва да се насърчат инфраструктурните проекти за изграждане на 
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липсващите звена и отстраняване на участъците със затруднения в граничните 
региони, които да свържат тези региони с основната мрежа и по този начин да 
осигурят по-добър достъп до вътрешния пазар.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

a) В областта на транспорта 
посредством Механизма за свързване на 
Европа се подкрепят проекти от общ 
интерес, насочени към постигането на 
изложените по-долу цели, както е 
посочено по-подробно в член 4 от 
Регламент (ЕС) № xxxx/2012 [Насоки за 
ТЕМ-T]:

a) В областта на транспорта 
посредством Механизма за свързване на 
Европа се подкрепят проекти от общ 
интерес, насочени към постигането на 
изложените по-долу цели, както е 
посочено по-подробно в член 4 от 
Регламент (ЕС) № xxxx/2012 [Насоки за 
ТЕМ-T]:

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

i) премахване на участъците със 
затруднения и попълване на липсващите 
звена, като се използват квотите и 
процентите за съфинансиране 
съгласно посоченото в член 10 от 
настоящия регламент и като се 
вземат предвид регионите с 
географски неблагоприятно 
положение, което ще бъде измерено 
чрез броя на новите и подобрените 
вътрешни и трансгранични връзки и 
премахнатите участъци със затруднения 
по транспортни маршрути, които са се 
възползвали от помощ по МСЕ;

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 

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 
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членки на ЕС; членки на ЕС;

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

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

iv) подготовка за бъдещите 
транспортни потоци.

б) В областта на енергетиката 
посредством Механизма за свързване на 
Европа се подкрепят проекти от общ 
интерес, насочени към постигането на 
изложените по-долу цели, както е 
посочено по-подробно в Регламент (ЕС) 
№ xxxx/2012:

б) В областта на енергетиката 
посредством Механизма за свързване на 
Европа се подкрепят проекти от общ 
интерес, насочени към постигането на 
изложените по-долу цели, както е 
посочено по-подробно в Регламент (ЕС) 
№ xxxx/2012:

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

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

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

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

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

специално чрез засилване на 
интеграцията на енергията от 
възобновяеми енергийни източници в 
разпределителната мрежа, и 
разработването на мрежи за въглероден 
диоксид, като тази цел ще бъде 
измерена чрез разпределянето на 
енергията от възобновяеми източници 
от генераторите към главните центрове 
на потребление и обектите за 
съхранение, както и чрез съвкупния 
обем на емисиите на CO2, 
предотвратени посредством 
разработването на проекти, които са се 
възползвали от помощ по МСЕ.

в) В областта на телекомуникационните 
мрежи посредством Механизма за 
свързване на Европа се осигуряват 
действия за подкрепа на проекти от общ 
интерес, насочени към постигането на 
изложените по-долу цели, както е 
посочено по-подробно в Регламент (ЕС) 
№ xxxx/2012 [Насоки за 
информационното общество (INFSO 
guidelines)]:

в) В областта на телекомуникационните 
мрежи посредством Механизма за 
свързване на Европа се осигуряват 
действия за подкрепа на проекти от общ 
интерес, насочени към постигането на 
изложените по-долу цели, както е 
посочено по-подробно в Регламент (ЕС) 
№ xxxx/2012 [Насоки за 
информационното общество (INFSO 
guidelines)]:

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

i) ускоряване на реализирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи и тяхното въвеждане във всички 
региони на ЕС и между тях, както и в 
селските райони, 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;

ii) насърчаване на взаимосвързаността и 
оперативната съвместимост на 
националните публични услуги онлайн, 
както и на достъпа до тези мрежи, като 
тази цел се измерва посредством 
процента на гражданите и 

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

предприятията, които използват 
публични услуги онлайн, както и чрез 
наличността на тези услуги на 
трансгранично равнище.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
Механизма за свързване на Европа за 
периода 2014—2020 г. е [XXX] EUR. 
Тази сума се разпределя между 
секторите, посочени в член 3, както 
следва:
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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: [XXX] EUR, от които 
[XXX] EUR се предоставят от 
Кохезионния фонд, за да бъдат 
изразходвани в съответствие с 
настоящия регламент, с Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР], както и с 
Регламент (EС) № […]/2012 
[Кохезионен фонд], изключително в 
държави членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд за проектите, 
изброени в приложение 1 и при пълно 
спазване на отпуснатите на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд до 31 декември 
2016 г.;

б) енергетика: 9 121 000 000 EUR; б) енергетика: [XXX] EUR;
в) телекомуникации: 9 185 000 000 EUR. в) телекомуникации: [XXX] EUR;

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 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.

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 

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 
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31 декември 2020 г. 31 декември 2020 г.
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 26,1, параграф 1 Комисията може 
да прехвърля бюджетни кредити между 
секторите, участващи в разпределянето 
на средствата, посочени в параграф 1, 
най-много до 3 % за сектор, с 
изключение на [ХХХ] EUR, 
предоставени от Кохезионния фонд за 
финансиране на проекти в транспортния 
сектор в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Само дейности, които допринасят за 
проекти от общ интерес съгласно 
Регламенти (ЕС) № XXX/2012 [Насоки 
за ТЕМ-T], (ЕС) № XXX/2012 [Насоки 
за трансевропейската енергийна мрежа 
(ТЕМ-E), (ЕС) № XXX/2012 [Насоки за 
енергийната инфраструктура] и (ЕС) 
№ XXX/2012 [Насоки за 
информационното общество (INFSO 
guidelines)], както и действия за 
подкрепа на програмата, отговарят на 
условията за получаване на финансова 
помощ от ЕС под формата на 
безвъзмездни средства, финансови 
инструменти и обществени поръчки.

1. Само дейности, които допринасят за 
проекти от общ интерес съгласно 
Регламенти (ЕС) № XXX/2012 [Насоки 
за ТЕМ-T], (ЕС) № XXX/2012 [Насоки 
за трансевропейската енергийна мрежа 
(ТЕМ-E), (ЕС) № XXX/2012 [Насоки за 
енергийната инфраструктура] и (ЕС) 
№ XXX/2012 [Насоки за 
информационното общество], както и 
действия за подкрепа на програмата, 
отговарят на условията за получаване на 
финансова помощ от ЕС под формата на 
безвъзмездни средства, финансови 
инструменти и обществени поръчки.

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

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

дейности отговарят на условията за 
получаване на финансова помощ от 
Съюза съгласно настоящия регламент 
под формата на безвъзмездни средства:

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 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];

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

б) проучвания за проекти от общ 
интерес, както е определено в член 8, 
параграф 1, букви б) и в) от Регламент 
(ЕС) № XXXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T];

б) проучвания за проекти от общ 
интерес, както е определено в член 8, 
параграф 1, букви б) и в) от Регламент 
(ЕС) № XXXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T];

в) дейности за подкрепа на проекти от 
общ интерес, както е определено в член 
8, параграф 1, буква а) и буква г) от 
Регламент (ЕС) № XXXX/2012 [Насоки 
за ТЕМ-T];

в) дейности за подкрепа на проекти от 
общ интерес, както е определено в член 
8, параграф 1, буква а) и буква г) от 
Регламент (ЕС) № XXXX/2012 [Насоки 
за ТЕМ-T];

г) дейности за подкрепа на системите за 
управление на движението в 
съответствие с член 37 от Регламент 
(ЕС) № XXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T]; 

г) дейности за подкрепа на системите за 
управление на движението в 
съответствие с член 37 от Регламент 
(ЕС) № XXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T]; 

д) дейности за подкрепа на услугите за 
товарен превоз в съответствие с член 38 
от Регламент (ЕС) № XXX/2012 [Насоки 
за ТЕМ-T];

д) дейности за подкрепа на услугите за 
товарен превоз в съответствие с член 38 
от Регламент (ЕС) № XXX/2012 [Насоки 
за ТЕМ-T];

е) дейности за намаляване на шума от 
товарния железопътен транспорт чрез 

е) дейности, насочени към 
намаляването на шума от 
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модернизиране на съществуващия 
подвижен състав;

железопътния транспорт, включително 
чрез обновяване и модернизиране на 
съществуващия подвижен състав;

ж) дейности в подкрепа на програмата. ж) дейности в подкрепа на програмата;

(жa) дейности за подкрепа на новите 
технологии и иновациите за всички 
видове транспорт.

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, 
посоченото по-горе писмено 
споразумение може да не се изисква. 

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. Комисията предоставя 
помощ за постигане на 
споразумението и ежегодно докладва 
на Парламента относно случаите, 
при които са възникнали проблеми, 
както и относно характера на 
затрудненията. По изключение, когато 
даден проект е необходим за свързване 
на инфраструктурата към мрежата на 
съседна държава членка или трета 
страна, но без да пресича границата, 
посоченото по-горе писмено 
споразумение може да не се изисква. 

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.

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

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 енергийната 
инфраструктура]. 

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



AD\915841BG.doc 23/40 PE491.329v02-00

BG

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 
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], отговарят 
на условията за получаване на 
финансова помощ от Съюза под 
формата на безвъзмездни средства, 
обществени поръчки и финансови 
инструменти съгласно настоящия 
регламент.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Безвъзмездните средства съгласно 
настоящия регламент могат да бъдат в 
която и да било от формите, предвидени 
в член XXX от Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 [нов Финансов регламент].

1. Безвъзмездните средства съгласно 
настоящия регламент могат да бъдат в 
която и да било от формите, предвидени 
в член XXX от Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 [нов Финансов регламент].

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

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

2. Разходите могат да бъдат допустими, 
считано от датата на подаване на 
заявлението за помощ. [Разходите за 
дейности, произтичащи от проекти, 
включени в първата многогодишна 
програма, могат да бъдат допустими, 
считано от 1 януари 2014 г.]

2. Разходите могат да бъдат допустими, 
считано от датата на подаване на 
заявлението за помощ. [Разходите за 
дейности, произтичащи от проекти, 
включени в първата многогодишна 
програма, могат да бъдат допустими, 
считано от 1 януари 2014 г.]

3. Само направените в държавите 
членки разходи могат да бъдат 
допустими, освен когато даден проект 
от общ интерес включва територията на 
трети държави и когато дейността е 
необходима за постигане на целите на 

3. Само направените в държавите 
членки разходи могат да бъдат 
допустими, освен когато даден проект 
от общ интерес включва територията на 
трети държави и когато дейността е 
необходима за постигане на целите на 
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дадения проект. дадения проект.
4. Стойността на оборудването и 
инфраструктурата, която се счита за 
капиталов разход от страна на 
бенефициера, може да се счита за 
допустим разход в пълния Й размер.

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

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

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

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

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

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

8. Правилата за допустимост на 
разходите, направени от бенефициерите, 
се прилагат mutatis mutandis за разходи, 
направени от изпълнителните органи.

8. Правилата за допустимост на 
разходите, направени от бенефициерите, 
се прилагат mutatis mutandis за разходи, 
направени от изпълнителните органи.

8а. Техническата и административна 
помощ се счита за допустими 
разходи.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Европейската група за териториално сътрудничество е уникален инструмент на 
равнище ЕС, който може да концептуализира и разработва местни стратегии, да 
представлява управителен орган в комплексни програми, съчетаващи различни 
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източници на финансиране, и да изпълнява проекти или програми. ЕГТС дава 
възможност за намаляване на административните разходи и сложността, като има 
допълнителна добавена стойност в трансгранични ситуации.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

2. В областта на транспорта: 2. В областта на транспорта:
a) по отношение на безвъзмездните 
средства за проучвания размерът на 
финансовата помощ от Съюза не трябва 
да надвишава 50 % от допустимите 
разходи;

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

б) по отношение на безвъзмездните 
средства за работи:

б) по отношение на безвъзмездните 
средства за работи:

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

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза е най-малко 20 %, но
не надвишава 30 % от допустимите 
разходи; процентът на финансиране се 
увеличава до 30 % за дейности за 
справяне с участъците със затруднения;
процентът на финансиране се увеличава 
до 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци; 25 % от 
финансирането по МСЕ се заделя за 
програми за гранично-пропускателни 
пунктове.

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 

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

както и развитие на пристанищата, като 
по този начин се вземат предвид 
регионите с неблагоприятно 
географско положение и дейностите 
за подпомагане на новите технологии 
и иновациите за всички видове 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

в) по отношение на безвъзмездните 
средства за системи и услуги за 
управление на движението:

в) по отношение на безвъзмездните 
средства за системи и услуги за 
управление на движението:

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

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

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

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

3. В областта на енергетиката: 3. В областта на енергетиката:
a) размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 50 % от 
допустимите разходи за проучвания 
и/или работи;

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

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 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.

4. В областта на телекомуникациите: 4. В областта на телекомуникациите:
a) дейности в областта на a) дейности в областта на 
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широколентовите мрежи: размерът на 
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 50 % от допустимите 
разходи;

широколентовите мрежи: размерът на 
финансовата помощ от Съюза не 
надвишава 50 % от допустимите 
разходи;

б) дейности в областта на общите 
услуги: размерът на финансовата помощ 
от Съюза не надвишава 75 % от 
допустимите разходи;

б) дейности в областта на общите 
услуги: размерът на финансовата помощ 
от Съюза не надвишава 75 % от 
допустимите разходи;

в) платформите за основни услуги 
обикновено се финансират посредством 
обществени поръчки. В изключителни 
случаи те могат да бъдат финансирани 
чрез безвъзмездни средства, които 
покриват до 100 % от допустимите 
разходи, без да се засяга принципът на 
съфинансиране; 

в) платформите за основни услуги 
обикновено се финансират посредством 
обществени поръчки. В изключителни 
случаи те могат да бъдат финансирани 
чрез безвъзмездни средства, които 
покриват до 100 % от допустимите 
разходи, без да се засяга принципът на 
съфинансиране; 

г) дейности в подкрепа на програмата, 
включително очертаване на 
инфраструктурата, менторство 
(twinning) и техническа помощ: 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 75 % от 
допустимите разходи;

г) дейности в подкрепа на програмата, 
включително очертаване на 
инфраструктурата, менторство 
(twinning) и техническа помощ: 
размерът на финансовата помощ от 
Съюза не надвишава 75 % от 
допустимите разходи;

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

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

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

6. Размерът на финансовата помощ, 
която ще бъде предоставена за 
дейностите, 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.
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
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 се прилагат по 
отношение на тези специални покани с 
цел да се премахнат пречките пред 
мобилността. Подборът на 
допустимите проекти се извършва 
въз основа на достатъчна 
концептуална зрялост, качество и 
европейска добавена стойност 
съгласно целите и критериите, 
определени в настоящия регламент, и
при спазване на средствата, отпуснати 
на национален принцип по Кохезионния 
фонд, до 31 декември 2016 г. От 1 
януари 2017 г. средствата, 
прехвърлени към Механизма за 
свързване на Европа, които не са били 
заделени за проект за транспортна 
инфраструктура, могат да бъдат 
използвани от всички държави 
членки, които отговарят на 
критериите за Кохезионния фонд, за 
финансиране на проекти за 
транспортна инфраструктура в 
съответствие с правилата на 
настоящия регламент. Независимо 
от това възможно най-висок 
приоритет се дава на проектите, 
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съобразени с средствата, отпуснати 
на национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

3. Чрез дерогация от член 10 и по 
отношение на 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд 
[Регламент XXX, член ХХ], за да се 
изразходват в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, максималните 
проценти на финансиране са 
процентите, приложими за Кохезионния 
фонд, посочени в член 22 и член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ XXX2012 [Регламент за определяне 
на общи разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, обхванати от 
Общата стратегическа рамка, и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006], за 
следните дейности:

3. Чрез дерогация от член 10 и по 
отношение на [XXX] EUR, прехвърлени 
от Кохезионния фонд [Регламент XXX, 
член ХХ], за да се изразходват в 
държавите-членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд, максималните 
проценти на финансиране са 
процентите, приложими за Кохезионния 
фонд, посочени в член 22 и член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ XXX2012 [Регламент за определяне 
на общи разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, обхванати от 
Общата стратегическа рамка, и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006], за 
следните дейности:

a) по отношение на безвъзмездните 
средства за проучвания;

a) по отношение на безвъзмездните 
средства за проучвания;

б) по отношение на безвъзмездните 
средства за работи:

б) по отношение на безвъзмездните 
средства за работи:

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт;

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт;

ii) дейности за подкрепа на 
трансграничните автомобилни 
участъци;

ii) дейности за подкрепа на 
трансграничните автомобилни 
участъци;

iii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища;

iii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища;

в) по отношение на безвъзмездните 
средства за системи и услуги за 
управление на движението:

в) по отношение на безвъзмездните 
средства за системи и услуги за 
управление на движението:

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

на железопътния трафик (ERTMS), 
информационното обслужване на 
речния транспорт (RIS) и системата 
за наблюдение и информационно 
обслужване на корабоплаването 
(VTMIS);

ii) системи за управление на 
движението;

ii) системи за управление на 
движението;

iii) морски магистрали.
За да бъдат подкрепени държавите 
членки, отговарящи на условията за
Кохезионния фонд, които могат да 
срещнат затруднения при 
изготвянето на проекти, които да са 
концептуално достатъчно зрели, с 
добро качество и с европейска 
добавена стойност, Комисията 
организира допълнителни покани за 
представяне на проекти най-малко 
веднъж годишно. За да се гарантира 
най-високото възможно усвояване на 
прехвърлените средства във всички 
държави членки, отговарящи на 
условията за Кохезионния фонд, 
специално внимание се отделя на 
действия за подкрепа на програмата в 
рамките на Механизма за свързване 
на Европа, насочени към укрепване на 
институционалния капацитет и 
ефективността на публичната 
администрация и публичните услуги, 
свързани с развитието и 
осъществяването на проектите, 
изброени в приложение І към 
настоящия регламент.
3а. Сумата от [XXX] EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд, не 
следва да се включва в методиката за 
изчисляване на тавана от 2,5 % от 
БВП за включените в Кохезионния 
фонд страни.
3б. Средствата от Кохезионния фонд, 
използвани за финансиране на 
проекти в транспортния сектор в 
държави членки, отговарящи на 
условията за Кохезионния фонд, не се 
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отчитат за системата за определяне 
на таван на плащанията по 
политиката на сближаване.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
1. Държави членки с финансови 
затруднения, попадащи в 
приложното поле на разпоредбите на 
член 22 и член 100, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX 
(Регламент за общите разпоредби), 
освен по-високия процент на 
съфинансиране с до 10 % по МСЕ1, 
могат по тяхно искане да използват:
i) ресурси, идващи от възстановени 
парични потоци в рамките на МСЕ за 
инфраструктурни проекти;
ii) ресурси, идващи от коригирани 
и/или възстановени парични потоци в 
рамките на техните национални 
пакети за инфраструктурни 
проекти;
iii) съответните суми следва да се 
управляват централизирано от 
Комисията в рамките на програма за 
конкурентоспособност и растеж. 
Това насърчава инвестициите както в 
национални, така и в 
транснационални инфраструктурни 
проекти и по този начин допринася за 
европейска добавена стойност.
_________________
1 Пак там 3, член 11, параграф 3
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Обосновка

Държавите членки с финансови затруднения са особено зависими от 
инфраструктурата, тъй като тя насърчава заетостта и стимулира растежа. 

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) след оценка на напредъка на проекта, 
по-специално в случай на големи 
закъснения по отношение на 
изпълнението на дейността, дължащи 
се на пряката отговорност на 
бенефициерите.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Минималният срок от 3 месеца би осигурил достатъчно време на националните и 
местните органи да подготвят задълбочен анализ и да представят разумни 
наблюдения относно даден проект, преди ЕК да предприеме действия.
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Финансовите инструменти са 
насочени към постигането на една 
или повече конкретни цели на 
политиката на Съюза, използват се 
по недискриминационен начин, имат 
ясно определен краен срок, спазват 
принципите на добро финансово 
управление и допълват 
традиционните инструменти като 
безвъзмездните средства.

Обосновка

Използването на финансовите инструменти следва да бъде добре регулирано и следва 
да се осигурят достатъчни гаранции, за да се минимизира рискът за публичните 
средства и да се засили ефектът на лоста. 

Изменение 28

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.

За проекти, свързани с транспортния,
енергийния и телекомуникационния
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.

Изменение 29
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Също така 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.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията взема подходящи мерки, 
за да гарантира, че когато се изпълняват 
дейности, финансирани съгласно 
настоящия регламент, финансовите 
интереси на Съюза са защитени чрез 
прилагането на превантивни мерки 
срещу измами, корупция и всякакви 
други незаконни действия посредством 
ефективни проверки, а ако се открият 
нередности, чрез възстановяване на 
неправомерно изплатените суми, и при 
необходимост посредством ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции.

1. Комисията взема подходящи мерки, 
за да гарантира, че когато се изпълняват 
дейности, финансирани съгласно 
настоящия регламент, финансовите 
интереси на Съюза са защитени, като 
се гарантира, че разходите не са 
непропорционални за 
инфраструктура от един и същи тип 
в различните държави членки, 
отчитайки надлежно местните 
цени, чрез прилагането на превантивни 
мерки срещу измами, корупция и 
всякакви други незаконни действия 
посредством ефективни проверки, а ако 
се открият нередности, чрез 
възстановяване на неправомерно 
изплатените суми, и при необходимост 
посредством ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции.

Обосновка

Трябва да се гарантира във възможно най-голяма степен, че разходите за 
инфраструктурни проекти, финансирани със средства на ЕС, са хомогенни в 
различните държави членки на базата на местните разходи за труд и материали.
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Изменение 31

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Координационният комитет
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.
Комитетите за съответните 
сектори подпомагат Комисията в 
мониторинга на изпълнението на 
съответните насоки и участват в 
извършваните от нея прегледи.
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Изменение 33

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. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 20, се предоставя на 
Комисията за срок от 3 години, считано 
от ...* Комисията изготвя доклад 
относно делегирането на правомощие 
не по-късно от 9 месеца преди 
изтичането на тригодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
подновява мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът възрази срещу подобно 
подновяване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
_________________
* ОВ: Моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Обосновка

Делегираните актове не следва да възпрепятства упражняването на правомощията 
на законодателите и поради това следва да бъдат включени разпоредби, които да 
позволят редовен контрол на изпълнителните правомощия на Комисията. 

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 
20, влиза в сила само ако Европейският 
парламент или Съветът не са 
повдигнали възражение в срок от два
месеца, след като са получили 
уведомление за този акт, или ако преди 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 
20, влиза в сила само ако Европейският 
парламент или Съветът не са 
представили възражение в срок от три
месеца, след като са получили 
нотификация за него, или ако преди 
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изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се увеличава с 
три месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Изменение 35

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 средата на 2017 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 приноса на мерките за 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
включително въздействието върху 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване. В нея 
се вземат предвид резултатите от 
оценката на дългосрочното въздействие 
на предишните мерки.

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел а – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

граница на BY – Варшава – Познан -
Франкфурт/Одер – Берлин – Хановер –

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

Оснабрюк – Райне –
Туенте/Мителландканал – Енсхеде –
Хенгело – Утрехт –
Амстердам/Ротердам – Феликстоу –
Бирмингам/Манчестър – Ливърпул

Вътрешни речни пристанища: 
Проучване за осъществимост на 
връзката между Мителландканал и 
Туентеканал.

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение 1– част 1 – раздел а – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Железопътен транспорт, летище: 
връзка железопътна мрежа – летище 
Мюнстер-Оснабрюк

Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение 1– част 1 – раздел а – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Железопътен транспорт: 
модернизиране на няколко участъка 
(Хановер – Оснабрюк –
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Хенгело/Туенте; по-специално 
Минден/Зеелце – Хановер и Туенте-
обиколен маршрут)

Изменение 39

Предложение за регламент
Приложение 1– част 1 – раздел а – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

граница на BY – Варшава – Познан -
Франкфурт/Одер – Берлин – Хановер –
Канали в Западна Германия, 
Мителландканал – Оснабрюк –
Енсхеде –Утрехт – Амстердам/Ротердам 
– Феликстоу – Бирмингам/Манчестър –
Ливърпул

Предварително определени участъци: 
Канали в Западна Германия, 
Мителланд канал, Хановер -
Магдебург - Берлин
Вид транспорт: модернизиране
Описание/дати: Модернизиране (напр. 
увеличаване височината на 
мостовете, позволяващо три реда 
контейнери), вкл. връзки с други 
видове транспорт
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