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Изменение 25
Luís Paulo Alves

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,

Or. pt

Изменение 26
Victor Boştinaru

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, 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“.

Or. en

Изменение 27
Nuno Teixeira
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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 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“.

Or. pt

Обосновка

Значението на насърчаването на интеграцията и развитието на всички европейски 
региони съгласно целите на стратегия „ЕС 2020“.

Изменение 28
Nuno Teixeira

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 
климата, както и превенцията и 
управлението на риска, са насърчавани 
при подготовката, планирането и 
изпълнението на проекти от общ 
интерес. Инвестициите в 

(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 
климата, както и превенцията и 
управлението на риска, са насърчавани 
при подготовката, планирането и 
изпълнението на проекти от общ 
интерес. Инвестициите в 
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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.

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.

Or. pt

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 29
Riikka Manner

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 
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.

(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 
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. 
Комисията следва да гарантира, че 
международните споразумения и 
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стандарти, приложими в рамките на 
вътрешния пазар, биват прилагани 
справедливо спрямо държавите 
членки, без да пораждат 
изкривявания на конкуренцията, с цел 
да се гарантира успехът на 
европейските предприятия в 
условията на глобална конкуренция.

Or. fi

Изменение 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 28 март 2011 г. Комисията прие 
Бяла книга „Пътна карта за постигането 
на Единно европейско транспортно 
пространство — към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“. Бялата книга има за цел 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в транспортния сектор с поне 
60 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г. Що 
се отнася до инфраструктурата, Бялата 
книга има за цел създаването на 
пълноценно функционираща и 
покриваща целия Съюз мултимодална
„основна мрежа“ на ТЕМ-T до 2030 г.
Бялата книга също така има за цел 
оптимизиране на работата на 
мултимодалните логистични вериги, 
включително и чрез по-широко 
използване на видове транспорт с по-
висока енергийна ефективност. Поради 
това тя определя следните съответни 
цели за политиката за ТЕМ-T: до 2030 г. 
30 % от товарите в автомобилния 
транспорт на разстояние над 300 km 
следва да се прехвърлят към други 
видове транспорт, а до 2050 г. – повече 

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

от 50 %; дължината на наличната 
високоскоростна железопътна мрежа 
следва да се утрои до 2030 г. и до 
2050 г. по-голямата част от пътническия 
транспорт на средни разстояния трябва 
да се осъществява по релсов път; до 
2050 г. всички централни мрежови 
летища следва да се свържат с 
железопътната мрежа; всички 
пристанища, включително тези в 
отдалечените райони – със системите 
за железопътен превоз на товари и, 
където е възможно, с вътрешните водни 
пътища, особено с оглед увеличаване на 
търговията и улесняване на 
мобилността между регионите;

Or. fr

Изменение 31
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) За да се постигне тяхната 
интеграция във вътрешния пазар и да 
се насърчи развитието им, на най-
отдалечените региони все още е 
крайно необходимо да оптимизират 
своите транспортни връзки, особено в 
областта на морския пътнически 
транспорт, превоза на стоки и 
въздушните връзки с 
континенталната част на Европа, 
както и да оптимизират своите 
енергийни алтернативи като 
изолирани енергийни системи.

Or. pt
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Изменение 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

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 
и на Съвета от …20, 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.

(10) Въз основа на целите, определени 
от Бялата книга, в насоките за ТЕМ-T, 
изложени в Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от …20, 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.

Or. en

Изменение 33
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Деветте коридора за 
железопътен превоз, шестте 
коридора на Европейската система за 
управление на железопътното 
движение, „зелените“ коридори и 
десетте коридора от 
широкообхватната мрежа следва да 
бъдат включени в една устойчива 
интермодална концепция;
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Or. en

Изменение 34
Nuno Teixeira

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 
млрд. EUR).

(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), без да се изключва подкрепата 
за широкообхватната 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 млрд. EUR).

Or. pt

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 
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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 35
Riikka Manner

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 
млрд. EUR).

(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 
млрд. EUR). Трябва да бъде заделено 
достатъчно финансиране от ЕС за 
проекти за широкообхватната 
мрежа, тъй като тази мрежа е най-
ефективният начин за подкрепа на 
целите на Съюза по отношение на 
увеличаване на социалното и 
териториалното сближаване и 
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подобряване на достъпа до регионите 
на територията на целия Съюз.

Or. fi

Изменение 36
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11 а) В своето съобщение, озаглавено 
„Най-отдалечените региони на 
Европейския съюз: към партньорство 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“, от 20 юни 
2012 г. Комисията подчертава 
особеностите на най-отдалечените 
региони съгласно членове 349 и 355 от 
ДФЕС и обмисля тяхното включване 
в съответни специални проекти от 
общ интерес в областта на 
транспорта, телекомуникациите и 
енергията с цел подпомагане на 
тяхната интеграция на вътрешния 
пазар и насърчаване на 
икономическото им развитие. С оглед 
на това те следва да получат 
подкрепа от Комисията при 
изготвянето на портфолио със 
специални проекти.

Or. pt

Обосновка

Поради природните особености и изолацията от останалите европейски региони, 
най-отдалечените региони следва съгласно членове 349 и 355 от ДФЕС да се ползват 
от този финансов инструмент с цел насърчаване на тяхната интеграция, а не 
увеличаване на тяхната изолация от вътрешния пазар.
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Изменение 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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. EUR22) 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 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати 
на национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

(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. EUR22) 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 
разработването на подходяща поредица 
от проекти. През различните етапи на 
процедурата за избор на проекти 
Комисията следва да гарантира 
реалното прилагане на принципа на 
зачитане на разпределението на 
средствата на национален принцип.

Or. en

Изменение 38
Victor Boştinaru
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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. EUR22) 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 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати 
на национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

(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 следва 
да бъдат предназначени, при 
предварително съгласие между 
Комисията и съответните държави 
челнки, 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 разработването
и реализацията на договорените
проекти.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с разпоредбата от РОР, гласувана от комисията по 
регионално развитие през юли 2012 г. [член 84, параграф 4].

Изменение 39
Jan Olbrycht
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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 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

(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 (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. Комисията следва да 
подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

Or. pl

Изменение 40
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Съображение 13
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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. EUR22) 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 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

(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. EUR22) 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 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се зачитат
отпуснати на национален принцип 
средства по Кохезионния фонд.

Or. en

Изменение 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Андрей Ковачев, Rosa Estaràs Ferragut, 
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Mojca Kleva, Seán Kelly

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 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

(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 на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд, като се зачитат 
разпределението на национален 
принцип на средствата за проектите, 
изброени в приложението на 
настоящия регламент. Комисията 
следва да подкрепя държавите членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд.

Or. en

Изменение 42
Victor Boştinaru
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Предложение за регламент
Съображение 13 а (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 
реализирането на проекти, и когато е 
необходимо, следва да предлага 
подходящите средства на 
съответните държави членки.

Or. en

Изменение 43
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Телекомуникациите се превръщат 
все по-вече в базирани на интернет 
инфраструктури, при които 
широколентовите мрежи и цифровите 
услуги са тясно свързани помежду си.
Интернет става доминиращата 
платформа за комуникации, предлагане 
на услуги и извършването на стопанска 
дейност. Поради това наличието на 
високоскоростен достъп до интернет и 
цифрови услуги в трансевропейски 
мащаб е от съществено значение за 
икономическия растеж и единния пазар.

(19) Телекомуникациите се превръщат 
все по-вече в базирани на интернет 
инфраструктури, при които 
широколентовите мрежи и цифровите 
услуги са тясно свързани помежду си.
Интернет става доминиращата 
платформа за комуникации, предлагане 
на услуги и извършването на стопанска 
дейност. Поради това наличието на 
високоскоростен достъп до интернет и 
цифрови услуги в трансевропейски 
мащаб е от съществено значение за 
икономическия растеж, 
териториалното сближаване, 
защитата на потребителите и 
единния пазар.

Or. es
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Изменение 44
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Телекомуникациите се превръщат 
все по-вече в базирани на интернет 
инфраструктури, при които 
широколентовите мрежи и цифровите 
услуги са тясно свързани помежду си.
Интернет става доминиращата 
платформа за комуникации, предлагане 
на услуги и извършването на стопанска 
дейност. Поради това наличието на 
високоскоростен достъп до интернет и 
цифрови услуги в трансевропейски 
мащаб е от съществено значение за 
икономическия растеж и единния пазар.

(19) Телекомуникациите се превръщат 
все по-вече в базирани на интернет 
инфраструктури, при които 
широколентовите мрежи и цифровите 
услуги са тясно свързани помежду си.
Интернет става доминиращата 
платформа за комуникации, предлагане 
на услуги и извършването на стопанска 
дейност. Поради това наличието на 
високоскоростен достъп до интернет и 
цифрови услуги в трансевропейски 
мащаб е от съществено значение за 
икономическия растеж, 
териториалното сближаване и 
единния пазар.

Or. en

Изменение 45
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 24

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 

(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 
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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.

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.

Or. es

Изменение 46
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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, създават 
необходимите за привличането на 
частни инвеститори стимули. 
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
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2020 г. (фондът „Marguerite“). (ТЕМ-T), Инструментът за финансиране 
с поделяне на риска (ИФПР) и 
Европейският фонд за енергетика, 
изменение на климата и инфраструктура 
2020 г. (фондът „Marguerite“).

Or. en

Изменение 47
Riikka Manner

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) По отношение на условията за 
финансовите инструменти може да бъде 
необходимо да се добавят допълнителни 
изисквания в работните програми, 
например с цел гарантиране на
конкурентни пазари с оглед 
разработване на политиките на Съюза, 
технологичните развития и други 
фактори, които могат да имат 
практическо значение.

(40) По отношение на условията за 
финансовите инструменти може да бъде 
необходимо да се добавят допълнителни 
изисквания в работните програми, 
например с цел гарантиране на
конкурентен и справедлив вътрешен 
пазар с оглед разработване на 
политиките на Съюза, технологичните 
развития и други фактори, които могат 
да имат практическо значение.

Or. fi

Изменение 48
Riikka Manner

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 

(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, 
честността и непрекъснатостта на 
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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.

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.

Or. fi

Изменение 49
Victor Boştinaru

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 

(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, 
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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.

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.

Or. en

Изменение 50
Riikka Manner

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Може да е необходимо някои 
инфраструктурни проекти от интерес за 
Съюза да бъдат свързани и да преминат 
през съседни на Съюза държави, 
присъединяващи се държави и други 
трети държави. Механизмът за 
свързване на Европа следва да предлага 
опростени средства за свързването и 
финансирането на тези инфраструктури 
с цел осигуряване на съгласуваност 
между вътрешните и външните 
инструменти на бюджета на Съюза.

(48) Може да е необходимо някои 
инфраструктурни проекти от интерес за 
Съюза да бъдат свързани и да преминат 
през съседни на Съюза държави, 
присъединяващи се държави и други 
трети държави, особено важни 
търговски партньори на Съюза като 
Русия. Механизмът за свързване на 
Европа следва да предлага опростени 
средства за свързването и 
финансирането на тези инфраструктури 
с цел осигуряване на съгласуваност 
между вътрешните и външните 
инструменти на бюджета на Съюза.

Or. fi

Изменение 51
Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „трансграничен участък“ означава 
участък, който осигурява 
непрекъснатостта на проект от общ 
интерес между поне две държави членки 
или между държава членка и съседна 
държава;

(2) „трансграничен участък“ означава 
участък, който осигурява 
непрекъснатостта на проект от общ 
интерес между поне две държави членки 
или гранични региона или между 
държава членка или граничен регион и 
съседна държава или регион;

Or. es

Изменение 52
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 - точка 10 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) „цялостна мрежа“ означава 
обхващаща цяла Европа транспортна 
мрежа съгласно предвиденото в Глава 
ІІ от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 
[Насоки за TEМ-T], която да 
гарантира 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, вътре в тях 
самите, както и между държави 
членки и трети държави.

Or. fi

Изменение 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák



PE496.462v01-00 24/76 AM\913372BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) „участък със затруднения“ означава 
физическа пречка, която води до 
неефективност на системата, засягаща 
непрекъснатостта на потоците на дълги 
разстояния. Такава пречка може да бъде 
преодоляна чрез нова инфраструктура 
като мостове или тунели, които 
разрешават проблеми като например 
наклони, радиуси на кривата, габарити.

Or. en

Изменение 54
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - уводна част

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 

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 
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следва да бъде насочен към постигането 
на следните цели:

инфраструктура. За тази цел 
Механизмът за свързване на Европа 
следва да бъде насочен към постигането 
на следните цели:

Or. en

Изменение 55
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 
синергиите между секторите. 
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент; Цялата 
съфинансирана транспортна 
инфраструктура на ЕС следва да бъде 
заделена за екологосъобразни и 
устойчиви интермодални 
инфраструктурни мрежи със силен 
акцент върху европейската добавена 
стойност на допълването на 
липсващи трансгранични 
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железопътни връзки и устойчиви 
проекти в и между новите държави 
членки.

Or. en

Изменение 56
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt
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Обосновка

Постигането на целите на стратегия „ЕС 2020“, насърчаващи интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, следва да отчита всички региони на ЕС с оглед 
стимулирането на справедлив и балансиран растеж.

Изменение 57
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fi

Изменение 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 59
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да даде възможност на Съюза да 
постигне своите цели за 20 % 
намаляване на емисиите на парникови 
газове42, повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност и постигането 

б) да допринесе за постигане на
целите на Съюза за 20 % намаляване на 
емисиите на парникови газове42, 
повишаване с 20 % на енергийната 
ефективност и постигането на дял от 
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на дял от 20 % на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г., 
като същевременно гарантира по-голяма 
солидарност между държавите членки.

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

Or. en

Изменение 60
Karima Delli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) да свърже градските и селските 
райони към коридорите на МСЕ чрез 
трансгранични преференциални 
линии.

Or. en

Изменение 61
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 
Механизма за свързване на Европа;

(i) премахване на участъците със 
затруднения и попълване на липсващите 
звена както в рамките на 
транспортната инфраструктура,
така и при свързващите звена на 
трансгранично равнище, 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 Механизма за 
свързване на Европа;

Or. en



PE496.462v01-00 30/76 AM\913372BG.doc

BG

Изменение 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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, по-специално с оглед 
обхващането на планински и 
островни региони и региони с ниска 
гъстота на населението, 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;

Or. fr

Изменение 63
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 
Механизма за свързване на Европа;

(i) премахване на участъците със 
затруднения и попълване на липсващите 
звена, 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 Механизма за 
свързване на Европа;

Or. en
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Изменение 64
Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ia) насърчаване на създаването на 
органи за управление и собственост 
на инфраструктурата, включващи 
повече от една държава членка или 
поднационални органи, на които са 
предоставени законодателни 
правомощия от две или повече 
държави членки, като акционери. 
Постигането на тази цел ще се 
измерва чрез броя на органите за 
управление или собственост на 
железопътната инфраструктура, 
финансирани от Механизма за 
свързване на Европа, които имат две 
или повече държави членки сред 
своите акционери.

Or. es

Изменение 65
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ia) насърчаване на подобрения в 
достъпността, като въпрос от 
ключово значение за развитието на 
регионите, включително най-
отдалечените, островните, 
трансграничните и планинските 
региони, с ограничения по отношение 
на мобилността и достъпността, 
като по този начин се спомага за 
премахване на социално и 
икономически негативни въздействия.
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Or. pt

Изменение 66
Ana Miranda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(ii) осигуряване на устойчив и ефикасен 
транспорт в дългосрочен план. Това 
отчита социално-икономическото 
въздействие, регионалната 
интеграция, демографското 
положение, разпространението, а не 
само доходността. Постигането на 
тази цел ще се измерва с дължината на 
конвенционалната железопътна мрежа в 
27-те държави членки на ЕС и 
дължината на високоскоростната 
железопътна мрежа в 27-те държави 
членки на ЕС;

Or. es

Изменение 67
Riikka Manner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iiia) подготовка за бъдещи 
транспортни потоци, като се взема 
предвид, наред с другото, дължината 
на новите транспортни маршрути за 
суровини;

Or. fi
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Изменение 68
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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, 
като се отчитат и бъдещите 
енергийни източници, налични в 
държавите членки;

Or. en

Изменение 69
Ana Miranda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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;
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Or. es

Изменение 70
Riikka Manner

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 Механизма за 
свързване на Европа.

(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.

Or. fi

Изменение 71
Wojciech Michał Olejniczak

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) ускоряване на реализирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи и тяхното въвеждане, 

(i) ускоряване на реализирането на 
високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи и тяхното въвеждане, 
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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;

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

Or. pl

Обосновка

Настоящото обезлюдяване на селските райони до голяма степен е свързано с ниските 
стандарти на живот. Пример за това е недостатъчният достъп на жителите на 
селските райони до широколентов интернет и публични услуги онлайн.

Изменение 72
Ana Miranda, Karima Delli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou



PE496.462v01-00 36/76 AM\913372BG.doc

BG

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 74
Wojciech Michał Olejniczak

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Обосновка

Настоящото обезлюдяване на селските райони до голяма степен е свързано с ниските 
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стандарти на живот. Пример за това е недостатъчният достъп на жителите на 
селските райони до широколентов интернет и публични услуги онлайн.

Изменение 75
Ana Miranda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 76
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
Механизма за свързване на Европа за 
периода 2014—2020 г. е
50 000 000 00043 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:

Or. en
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Обосновка

Не могат да бъдат посочени конкретни цифри преди приключването на преговорите 
по бъдещата МФР.

Изменение 77
Victor Boştinaru

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) транспорт: 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], в държави членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд;

Or. en

Обосновка

Не могат да бъдат посочени конкретни цифри преди приключването на преговорите 
по бъдещата МФР.

Изменение 78
Jan Olbrycht

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 79
Tamás Deutsch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Андрей Ковачев, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca KlevaSławomir Witold Nitras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) транспорт: 31 694 000 000 EUR, от 
които 10 000 000 000 EUR се прехвърлят 
от Кохезионния фонд, за да бъдат 
изразходвани за проекти, изброени в
приложението към настоящия 
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членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд;

регламент, при зачитане на 
националното разпределение на 
средства;

Or. en

Изменение 81
Victor Boştinaru

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) енергетика: 9 121 000 000 EUR; б) енергетика: XXX EUR;

Or. en

Обосновка

Не могат да бъдат посочени конкретни цифри преди приключването на преговорите 
по бъдещата МФР.

Изменение 82
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) телекомуникации: 9 185 000 000 EUR. в) телекомуникации: XXX EUR.

Or. en

Обосновка

Не могат да бъдат посочени конкретни цифри преди приключването на преговорите 
по бъдещата МФР.

Изменение 83
Victor Boştinaru
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Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. След междинната оценка съгласно 
член 26, параграф 1 Комисията може да 
прехвърля бюджетни кредити между 
секторите, участващи в разпределянето 
на средствата, посочени в параграф 1,
най-много до 10 % 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.

Or. en

Обосновка

Необходима е известна степен на гъвкавост, но трябва да бъдат определени нейните 
граници.

Изменение 84
Jan Olbrycht

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 85
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. След междинната оценка съгласно 
член 26, параграф 1 Комисията може да 
прехвърля бюджетни кредити между 
секторите, участващи в разпределянето 
на средствата, посочени в параграф 1.

Or. en

Изменение 86
Ana Miranda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) дейности 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], както и 
изследвания на социално-
икономическото въздействие, което 
изпълнението и структурирането на 
тези цели могат да имат;
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Or. es

Изменение 87
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) дейности за реализиране
изключително 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];

Or. en

Изменение 88
Karima Delli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a a) дейности за подобряване и 
модернизиране на съществуващата 
железопътна инфраструктура;

Or. en

Изменение 89
Nuno Teixeira

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

a a) дейности за реализиране на 
цялостната мрежа съгласно глава II 
от регламента на ЕС относно 
насоките за TEМ-T, когато тези 
дейности помагат за свързването на 
всички региони на ЕС, включително 
отдалечените и най-отдалечените 
региони, и допринасят за развитието
на основната мрежа;

Or. pt

Обосновка

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

Изменение 90
Tomasz Piotr Poręba

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) дейности, насочени към 
намаляването на шума от
железопътния транспорт, 
включително чрез модернизиране на 
съществуващия подвижен състав;

Or. en

Изменение 91
Ana Miranda

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

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

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

Or. es

Изменение 92
Victor Boştinaru

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията стимулира и улеснява 
постигането на споразумението, 
посочено в предишната алинея, и 
ежегодно докладва на Парламента 
относно случаите, при които са 
възникнали проблеми, както и 
относно характера на 
затрудненията.

Or. en

Обосновка

Важно е Комисията да улеснява контакта между различните засегнати държави 
членки, за да гарантира ефективността при изпълнението на проектите.
Европейският парламент следва да бъде информиран за всякакви проблеми, които 
могат да възникнат, както и за техния характер, тъй като те могат да попречат на 
реализирането на предвидените от настоящия регламент проекти.

Изменение 93
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 94
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 96
Tamás Deutsch

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

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

Or. en

Изменение 97
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 98
Ana Miranda

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,
поднационални органи, на които са 
предоставени законодателни 
правомощия, международни 
организации, съвместни предприятия 
или публични или частни предприятия 
или органи, установени в държавите 
членки.

Or. es

Изменение 99
Victor Boştinaru
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
30 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци; 20 % от 
финансирането по МСЕ се заделя за 
програми за гранично-пропускателни 
пунктове;

Or. en

Изменение 100
Nuno Teixeira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt
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Изменение 101
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 30 % от 
допустимите разходи; процентът на 
финансиране може да бъде увеличен на 
40 % за дейности за справяне с 
участъците със затруднения; процентът 
на финансиране може да бъде увеличен 
на 50 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци;

Or. en

Изменение 102
Ana Miranda, Karima Delli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es
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Изменение 103
Riikka Manner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fi

Изменение 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 105
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 106
Rosa Estaràs Ferragut

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи; особено 
внимание се отделя на действията, 
които могат да бъдат приложени в 
пристанищата и на летищата в 
островните региони. 

Or. es
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Изменение 107
Karima Delli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) цялата финансова помощ от 
Съюза за пътни проекти не надхвърля 
30% от общата сума, изразходвана за 
железопътни, пешеходни и 
велосипедни проекти;

Or. en

Изменение 108
Karima Delli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 109
Oldřich Vlasák

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

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

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;

Or. en

Обосновка

Речните информационни системи (RIS) представляват благоприятна за околната 
среда форма на управление на движението и като такава следва да се ползва с 
условия, равностойни на тези на управлението на железопътното движение.

Изменение 110
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt
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Обосновка

След подбор на проект от общ интерес в най-отдалечени региони тези региони следва 
да могат да кандидатстват за по-висок дял поради техните специфични 
характеристики, както е посочено в членове 355 и 375 от ДФЕС.

Изменение 111
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 112
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специални покани за представяне на 
предложения за средства, 
прехвърлени от Кохезионния фонд в 
областта на транспорта

Проекти, финансирани от 
Кохезионния фонд в областта на 
транспорта

Or. en

Изменение 113
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Що се отнася до 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд

1. Що се отнася до XXX EUR, 
предоставени от Кохезионния фонд, за 
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[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.

да бъдат изразходвани за проекти за 
реализиране на основната мрежа 
изключително в държавите членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд,
Комисията приема решение 
посредством акт за изпълнение след 
предварително споразумение със 
съответната държава членка, с 
което определя сумата, която да бъде 
разпределена, и проектите за
транспортна инфраструктура с 
европейска добавена стойност, които
ще бъдат изпълнявани от всяка 
държава членка.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с РОР, гласувани от REGI през юли 2012 г. [член 84, 
параграф 4].

Изменение 114
Jan Olbrycht

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Що се отнася до 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.

Or. pl
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Изменение 115
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани. При провеждането 
на тези покани за представяне на 
предложения се гарантира 
действително прилагане на принципа 
на зачитане на разпределението на 
средствата на национален принцип.

Or. en
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Изменение 117
Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 118
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани. При провеждането 
на тези покани за представяне на 
предложения възможно най-голям 
приоритет се дава на проекти, свързани 
със средства, отпуснати на национален 
принцип по Кохезионния фонд, с цел да 
се премахнат пречките пред 
мобилността, включително в 
отдалечени, периферни или най-
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отдалечени региони.

Or. pt

Изменение 119
Markus Pieper

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

До 31 декември 2016 г. подборът на 
проектите, които отговарят на 
критериите за финансиране, се 
осъществява, като се вземат предвид 
разпределените на национален 
принцип средства от Кохезионния 
фонд. От 1 януари 2017 г. средствата, 
прехвърлени към Механизма за 
свързване на Европа, които не са били 
заделени за проект за транспортна 
инфраструктура, 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 настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 120
Jan Olbrycht

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член 10 и по 
отношение на 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд 
[Регламент XXX, член ХХ], за да се 
изразходват в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, максималните 
проценти на финансиране са 
процентите, приложими за Кохезионния 
фонд, посочени в член 22 и член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ 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 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, 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:

Or. pl

Изменение 121
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член 10 и по 3. Чрез дерогация от член 10 и по 
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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:

отношение на ХХХ EUR, предоставени
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:

Or. en

Обосновка

Не могат да бъдат посочени конкретни цифри преди приключването на преговорите 
по бъдещата МФР.

Изменение 122
Nuno Teixeira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт;

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт и морски магистрали:

Or. pt
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Изменение 123
Ana Miranda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища;

iii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища и устойчиви 
морски връзки;

Or. es

Изменение 124
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища;

iii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, развитие на 
мултимодални платформи и 
пристанища и действия в подкрепа на 
нови технологии и иновации за всички 
видове транспорт;

Or. pt

Изменение 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища;

iii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, развитие 
мултимодални платформи и 



PE496.462v01-00 62/76 AM\913372BG.doc

BG

пристанища във всички региони на ЕС;

Or. fr

Изменение 126
Tomasz Piotr Poręba

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 127
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) морски и въздушни транспортни 
връзки с отдалечени и островни 
региони с участъци със сериозни 
затруднения във връзките с 
европейския континент.

Or. pt

Изменение 128
Tomasz Piotr Poręba
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 129
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 - буква в) - точка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) действия за подпомагане 
развитието на морските магистрали.

Or. pt

Изменение 130
Victor Boştinaru

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. За да се гарантира най-високото 
възможно усвояване на средствата, 
предоставени от Кохезионния фонд за 
всички държави членки, отговарящи 
на условията за Кохезионния фонд, 
специална подкрепа ще бъде 
предоставена на действия за 
подпомагане на програмата в 
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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, 
посочени в параграф 1.

Or. en

Изменение 131
Markus Pieper

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. 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 добавена 
стойност за ЕС, Комисията 
организира допълнителни покани за 
представяне на проекти. 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.
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Or. en

Изменение 132
Victor Boştinaru

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Средствата от Кохезионния фонд, 
използвани за финансиране на 
проекти в транспортния сектор в 
държави членки, отговарящи на 
условията за Кохезионния фонд, не се 
отчитат за системата за определяне 
на таван на плащанията по 
политиката на сближаване.

Or. en

Обосновка

Средствата от Кохезионния фонд, използвани за инструмент извън обхвата на 
политиката на сближаване, като напр. МСЕ, не следва да се отчитат в системата 
за определяне на таван на плащанията.

Изменение 133
Victor Boştinaru

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.

Or. en
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Изменение 134
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 135
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Комисията приема програми, 
насочени специално към решаването 
на проблемите на отдалечеността и 
изолацията в областта на 
транспорта, енергетиката и 
комуникациите, така че целите на 
настоящия регламент да могат да 
бъдат постигнати в най-
отдалечените региони.

Or. pt

Изменение 136
Victor Boştinaru
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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.

Or. en

Изменение 137
Victor Boştinaru

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.

Or. en

Изменение 138
Victor Boştinaru
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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.

Or. en

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.

Изменение 139
Oldřich Vlasák

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 –
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транспортна, енергийна и 
телекомуникационна 
инфраструктура. Тези комитети са 
комитети по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 140
Oldřich Vlasák

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.

Or. en

Изменение 141
Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

публикуването в интернет на 
информация и съобщения относно 
проектите и резултатите, свързани с 
Механизма за свързване на Европа.
Освен това бюджетът, определен за 
комуникации съгласно настоящия 
регламент, следва също да обхваща и 
корпоративната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза.

Or. es

Изменение 142
Markus Pieper

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

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

Or. en

Изменение 143
Hans-Gert Pöttering

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 –

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

Оснабрюк – летище 
Мюнстер/Оснабрюк FMO – Енсхеде –
Утрехт – Амстердам/Ротердам –
Феликстоу – Бирмингам/Манчестър –
Ливърпул

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

Or. en

Изменение 144
Hans-Gert Pöttering

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 –
Хенгело/Туенте; по-специално 
Минден/Зеелце – Хановер и Туенте-
обиколен маршрут)

Or. en

Изменение 145
Hans-Gert Pöttering

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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, 
Мителландканал, Хановер – Магдебург 
– Берлин
Вид транспорт: вътрешни водни 
пътища
Описание/дати: Модернизиране (напр. 
увеличаване височината на 
мостовете, позволяващо три реда 
контейнери), вкл. връзки с други 
видове транспорт

Or. en

Изменение 146
Hans-Gert Pöttering

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 – Енсхеде –Утрехт –
Амстердам/Ротердам – Феликстоу –
Бирмингам/Манчестър – Ливърпул

Предварително определени участъци: 
Хановер – Оснабрюк – Хенгело/Енсхеде 
– Дейвентер/Зютфен – Амстердам
Вид транспорт: мултимодален
Описание/дати: Проучване на целия 
трансграничен регион за намаляване 
на емисиите от СО2, напр. чрез 
прилагане на системи за управление 
на движението и мобилността и чрез 
по-балансирано „споделяне на 
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тежестта“ между различните 
видове движение

Or. en

Изменение 147
Hans-Gert Pöttering

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 – Енсхеде –Утрехт –
Амстердам/Ротердам – Феликстоу –
Бирмингам/Манчестър – Ливърпул

Предварително определени участъци: 
Берлин – Хановер – NL
Вид транспорт: Шосеен
Описание/дати: Модернизиране на 
няколко участъка (нидерландски А1, 
германси А30), включително връзките 
с оста север-юг

Or. en

Изменение 148
Hans-Gert Pöttering

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 – Енсхеде –Утрехт –
Амстердам/Ротердам – Феликстоу –
Бирмингам/Манчестър – Ливърпул

Предварително определени участъци: 
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област Рур – Мюнстер-Оснабрюк –
Хамбург
Вид транспорт: Шосеен
Описание/дати: Разширяване на 
германския А1 до шест ленти, 
участък „кръстовище Камен“ до 
„кръстовище Лоте/Оснабрюк“

Or. en

Изменение 149
Lena Kolarska-Bobińska

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

Or. en

Изменение 150
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение 1– част 1 – раздел а – точка 2 – таблица 1 – ред 2 – колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

граница на BY – Варшава – Познан –
граница на DE

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

Or. en

Изменение 151
Ana Miranda
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Предложение за регламент
Annex 1 – part 1 - section a – point 7 – paragraph 1 - line 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лисабон – Авейро – Порто Лисабон – Авейро – Порто – Виго
(Връзката ще свързва португалския 
коридор с Галисия, като по този начин 
ще запази конвенционалната линия 
Порто – Виго, ще предотврати 
затварянето й и ще я свърже с 
коридора Галисия – португалско 
атлантическо крайбрежие.)

Or. es

Изменение 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula

Предложение за регламент
Приложение 1 – част I – раздел б – ред -1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Букурещ – граница с Република 
Молдова – трансграничен участък –
железопътна линия – текущо 
проучване

Or. ro

Изменение 153
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение 1 – част I – раздел б – ред 27 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

граница на UA (Лвов) – Люблин –
Варшава
Трансграничен участък
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Железопътна линия
Модернизиране на линията

Or. en

Изменение 154
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – таблица а – ред 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Коридори за диверсифициране на 
доставките на нефт в Централна 
Източна Европа („OSC“):
Цел
Оперативна съвместимост на 
нефтопроводната мрежа в 
Централна Източна Европа за 
повишаване сигурността на 
доставките и намаляване на 
рисковете за околната среда.
Обхванати държави членки: 
Австрия, Германия, Полша, Словакия, 
Унгария, Чешка република.

Or. en

Обосновка

Този коридор е включен в насоките за TEN-E, но поради неизвестна причина не е 
включен в този списък.


