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КРАТКА ОБОСНОВКА

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

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

Сумата от 10 милиарда евро, прехвърлени от Кохезионния фонд, не следва да се 
включва в изчисляването на превишаването на БВП с 2,5 % 

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

По-силен фокус върху трансграничните проекти в граничните региони 

В много гранични региони настоящата инфраструктура все още отразява тесни 
национални принципи (а не електорален приоритет за държавите членки, които 
предпочитат инфраструктурни инвестиции в центъра, въпреки че е от съществено 
значение да се възползват от процеса на европейска интеграция и от вътрешния пазар) 
и съответните региони страдат поради своето периферно местоположение. Множество 
приоритетни проекти наистина се отнасят до транснационални инфраструктурни 
проекти, но често пъти проекти в трансграничните участъци се приключват най-накрая 
или въобще не биват приключени. Досега 26 от 30 приоритетни проекта на TEN-T 
засягат работа в гранични региони или имат трансгранично измерение, но при всички 
тези проекти инвестициите в граничния регион са реализирани най-накрая. 
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Следва да бъдат създадени силни взаимодействия между МСЕ и Кохезионния 
фонд. 

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

В някои случаи МСЕ следва да предоставя подкрепа за цялостна мрежа. 

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

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) „цялостна мрежа“ означава 
обхващаща цяла Европа транспортна 
мрежа съгласно предвиденото в Глава 
ІІ от Регламент (EU) № XXXX/2012 
[Насоки за TENT-T], която да 
гарантира достъпа до вътрешния
пазар и взаимосвързаността на 
всички региони в Съюза, включително 
отдалечени и най-отдалечени райони, 
като по този начин се засили 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване между 
тях.

Or. en
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Изменение 3

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 4

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 както в рамките на 
транспортната инфраструктура, 
така и при свързващите звена между 
тях на гранично-пропускателните 
пунктове, 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, и чрез 
използването на квоти и по-високи 
проценти на съфинансиране, както е 
посочено в член 10 от настоящия 
регламент;
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Or. en

Обосновка

Граничните региони страдат поради своето периферно положение и поради това са 
особено зависими от връзките с транспортната мрежа на ЕС. По-високите 
проценти на съфинансиране и квотите следва да насърчат държавите членки да 
инвестират в инфраструктурни проекти в трансграничните региони, като по този 
начин осигурят достъп до вътрешния пазар и допринесат за по-голямото сближаване 
между регионите на ЕС. 

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) 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, само в държави 
членки, които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд;

Or. en

Обосновка

Сумата от 10 милиарда евро, прехвърлени от Кохезионния фонд е заделена за 
инфраструктурни проекти само в във включените в Кохезионния фонд страни.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият пакет на Механизма за 
свързване на Европа може да покрива 
разходи, свързани с дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на програмата и 
постигането на нейните цели, и по-

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

цели, и по-специално проучвания, 
срещи на експерти, доколкото те са 
свързани с общите цели на настоящия 
регламент, разходи, свързани с ИТ 
мрежи, насочени към обработката и 
обмена на информация, заедно с всички 
други разходи за техническа и 
административна помощ, направени от 
Комисията за управлението на 
програмата.

Or. en

Обосновка

Следва да се предостави по-голяма подкрепа за развитие на административния 
капацитет с цел успешно изпълнение на програмите на национално и регионално 
равнище. 

Изменение 7

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Следва да се избягва гъвкавост и прехвърлянето на бюджетни средства между 
секторите на МСЕ. Средствата, които са заделени за транспортна 
инфраструктура, по-специално сумата от 10 милиарда евро, взети от Кохезионния 
фонд, следва да се използват само за подкрепа на транспортната инфраструктура.
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Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с внесеното изменение към член 2 – параграф 10а (нов).

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Освен че представлява енергийно и въглеродно ефикасен вид, „зеленият“ транспорт е 
също и въпрос на непрекъснато подобряване на показателите на флотата, свързани с 
околната среда, с цел принос за интелигентен и устойчив транспорт и да се 
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подпомогне преходът към нови стандарти.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

С цел да се предостави подкрепа за подготовката и изпълнението на проекти, по-
специално за държавите членки, които не са достатъчно подготвени и не разполагат 
с достатъчен административен капацитет.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Европейската група за териториално сътрудничество е уникален инструмент на 
равнище ЕС, който може да концептуализира и разработва местни стратегии, да 
представлява управителен орган в комплексни програми, съчетаващи различни 
източници на финансиране, и да изпълнява проекти или програми. ЕГТС дава 
възможност за намаляване на административните разходи и сложността, като има 
допълнителна добавена стойност в трансгранични ситуации.
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Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на безвъзмездните 
средства за работи:

б) по отношение на безвъзмездните 
средства за работи:

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

i) железопътен и вътрешен воден 
транспорт: размерът на финансовата
помощ от Съюза е 20 % от допустимите 
разходи; процентът на финансиране се 
увеличава на 30 % за дейности за 
справяне с участъците със затруднения;
процентът на финансиране се увеличава 
на 40 % за работи, свързани с 
трансграничните участъци; 30 % от 
финансирането по МСЕ се заделя за 
програми за гранично-пропускателни 
пунктове. Държавите членки 
получават финансиране по други 
проекти само след като бъдат 
представени покани за внасяне на 
проекти с трансгранично измерение;

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, развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи, както и дейности за 
подкрепа на новите технологии и 
иновациите за всички видове 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи.

Or. en

Обосновка

Трансграничните проекти често се приключват най-накрая, а в много случаи въобще 
не биват приключени. Заделянето на 30 % от финансирането би дало допълнителен 
стимул на държавите членки и на регионите да се съсредоточат върху най-трудните 
проекти и би улеснило тяхното приключване.
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Изменение 13

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. en

Обосновка

Idem. with Am 12.

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Сумата от 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд, не 
следва да се включва в методиката за 
превишаване на БВП с 2,5 % за 
включените в Кохезионния фонд 
страни.

Or. en

Обосновка

Повечето от проектите, които ще се финансират, са трансгранични проекти и 
превишаването може да доведе до неравномерно третиране на двете страни по 
проекта. Освен това то въвежда за включените в Кохезионния фонд държави членки 
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елемент на неравно третиране между сумите от 21,7 милиарда евро и 10 милиарда 
евро, тъй като по време на реализирането на проектите, които имат конкурентен 
характер, подобен таван, като изцяло фиксираните държавни пакети, не може да се 
спазва.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Когато проектите са 
концептуално достатъчно зрели, с 
добро качество и с добавена стойност 
за ЕС съгласно целите и критериите, 
определени в настоящия регламент, 
Комисията ще избере в най-голяма 
възможна степен онези проекти, 
които са съобразени с националното 
разпределение на средства съгласно 
Кохезионния фонд.

Or. en

Обосновка

Тъй като сумата от 10 милиарда евро е прехвърлена от Кохезионния фонд (фонд със 
споделено управление) към  Механизма за свързване на Европа (инструмент с 
централизирано управление), но е предназначена изключително за включените в 
Кохезионния фонд държави членки, е важно да се изясни процедурата за избор на 
проекти, приложима в случая, както и по какъв начин по време на процеса ще могат в 
максимална възможна степен да бъдат спазени националните разпределения на 
средства.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. За да се гарантира най-високото 
възможно усвояване на прехвърлените 
средства във всички държави членки, 
допустими за Кохезионния фонд, 
специално внимание ще се отдели на 
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действия за подкрепа на програмата 
съгласно настоящия регламент, 
насочени към укрепване на 
институционалния капацитет и 
ефективността на публичната 
администрация и публичните услуги, 
свързани с развитието и 
осъществяването на проектите за 
изпълнението на целите на МСЕ.

Or. en

Обосновка

Тъй като сумата от 10 милиарда евро е прехвърлена от Кохезионния фонд (фонд със 
споделено управление) към  Механизма за свързване на Европа (инструмент с 
централизирано управление), но е предназначена изключително за включените в 
Кохезионния фонд държави членки, е важно да се изясни процедурата за избор на 
проекти, приложима в случая, както и по какъв начин по време на процеса ще могат в 
максимална възможна степен да бъдат спазени националните разпределения на 
средства.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. С цел да бъдат подкрепени 
държавите членки, допустими за 
Кохезионния фонд, които могат да 
срещат затруднения при изготвянето 
на проекти, които да са 
концептуално достатъчно зрели, с 
добро качество и с добавена стойност 
за ЕС, ще се организират 
допълнителни покани за представяне 
на проекти в съответствие с член 11, 
параграф 2 от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Тъй като сумата от 10 милиарда евро е прехвърлена от Кохезионния фонд (фонд със 
споделено управление) към  Механизма за свързване на Европа (инструмент с 
централизирано управление), но е предназначена изключително за включените в 
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Кохезионния фонд държави членки, е важно да се изясни процедурата за избор на 
проекти, приложима в случая, както и по какъв начин по време на процеса ще могат в 
максимална възможна степен да бъдат спазени националните разпределения на
средства.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Делегираните актове не следва да възпрепятства упражняването на правомощията 
на законодателите и поради това следва да бъдат включени разпоредби, които да 
позволят редовен контрол на изпълнителните правомощия на Комисията. 
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Не по-късно от средата на 2016 г.
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за подновяване, 
изменение или прекратяване на мерките. 
В оценката освен това се разглеждат 
възможността за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
продължаващата значимост на всички 
цели, както и приноса на мерките за 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
включително въздействието върху 
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оценката на дългосрочното въздействие 
на предишните мерки.

икономическото, социалното и 
териториалното сближаване. В нея 
се вземат предвид резултатите от 
оценката на дългосрочното въздействие 
на предишните мерки.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение I –част І – таблица 2 – ред 4 – колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Канали в Западна Германия, 
Мителланд канал, Хановер –
Магдебург – Берлин

Westdeutsche Kanäle – Enschede -
Dortmund Ems Kanal – Mittellandkanal –
Хановер – Магдебург – Берлин

Or. en

Обосновка

Изграждането на тази липсваща връзка създава многомодална, зелена ос Изток-Запад 
от Амстердам до Берлин, която свързва различните видове транспорт и е 
благоприятна за околната среда, като отклонява трафика от магистралите и 
железопътните маршрути. За иден товарен кораб ще са необходими 30 часа, за да 
измине пътя от Ротердам до Берлин.


