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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложение на Комисията

В настоящия регламент се установяват разпоредбите, с които се регулира Кохезионния 
фонд, и се отменя Регламент (ЕО) № 1084/2006. Кохезионният фонд подпомага 
държавите членки, чийто БНД на глава от населението е по-нисък от 90 % от средния за 
ЕС—27, когато инвестират в транспортните мрежи TEN-T, в околната среда, както и в 
екологосъобразните енергийни проекти. С цел да се осигури съгласуваност с Транс 
европейските транспортни мрежи (TEN-T) и Механизма за свързване на Европа, 
предложението предвижда 10 млрд. евро от разпределените средства за периода 2014 
— 2020 г. за Кохезионния фонд да бъдат обособени за финансиране на основните 
транспортни мрежи по Механизма за свързване на Европа. 

Становище на докладчика

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията, но се застъпва за по-добра 
интеграция на целите на стратегията „ ЕС 2020 “ в структурните инструменти на ЕС, 
по-специално относно приоритетите за финансиране. Освен това крайно необходима е 
съгласуваност между настоящия регламент и регламентите, отнасящи се до транс-
европейските транспортни мрежи (TEN-T) и Механизма за свързване на Европа.

Докладчикът се застъпва за подход, ориентиран към резултати, и подкрепя повишеното 
поставяне на (предварителни) условия, свързани с прехода към по-устойчив и 
енергийно ефикасен транспорт, мобилност, безопасност, намаляване на шума, 
законодателство в областта на околната среда и опазване на климата и биологичното 
разнообразие. 

Секторът на транспорта е отговорен за около 24 % от общите емисии на CO2, като те са 
се увеличили с 34 % от 1990 г. Предвид необходимия срок за проектиране и изпълнение 
на мащабни инфраструктурни проекти, инвестициите, направени в следващите няколко 
години, ще бъдат определящи за транспорта и мобилността през следващите 
десетилетия. С цел да се осигури качествен стандарт на живот за идните поколения 
граждани на ЕС, европейски проектите следва да подкрепят устойчивите видове 
транспорт, като се съсредоточат върху веригите за мобилност, които съчетават 
придвижването пеш, с велосипед, съвместното придвижване с автомобил, съвместното 
ползване на автомобил от съсобственици, както и обществения транспорт, и са 
достатъчно гъвкави, за да обхванат новите форми на мобилност. 

Тъй като Кохезионният фонд и ЕФРР представляват основен източник на финансиране 
на ЕС в областта на транспорта, изместването на приоритетите на европейското 
финансиране в техните съответни рамки и съсредоточаването им върху инвестиции в 
интелигентна и устойчива на мобилност, с цел да се предотвратят или поне ограничат 
всякакви свързани с това външни разходи в бъдеще, има решаващо значение. Това ще 
намали също така финансовата тежест върху бъдещите публични бюджети на 
равнището на регионите, държавите членки и ЕС. Европа не може повече да си 
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позволява да подкрепя изключително скъпи, продължителни и широкомащабни 
проекти. От „мащабно мислене“ ЕС се насочва към „разумни действия“. 

Европейската добавена стойност играе решаваща роля в това отношение и докладчикът 
счита, че фокусът на структурна подкрепа следва да се постави върху укрепване на 
интермодалността, премахване на стеснените участъци, изграждане на липсващите 
трансгранични връзки, както и да се гарантира, че законодателство, свързано с 
безопасността и опазването на околната среда, климата и биологичното разнообразие, 
бива изцяло спазвано. Във връзка с това съществува необходимост от по-добри оценки 
на въздействието върху околната среда и от ясни предварителни критерии, с цел да се 
стимулират бенефициерите и да бъдат подтикнати да преосмислят своите политики на 
национално, регионално и местно равнище. 

Това виждане е отразено в следните изменения. 

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 174 от Договора се 
предвижда, че Съюзът разработва и 
осъществява свои инициативи, които 
водят до укрепването на неговото 
икономическо, социално и 
териториално сближаване. 
Кохезионният фонд следователно 
предоставя финансова помощ по 
проекти в областта на околната среда и 
на трансевропейските мрежи в областта 
на транспортната инфраструктура.

(1) В член 174 от Договора се 
предвижда, че Съюзът разработва и 
осъществява свои инициативи, които 
водят до укрепването на неговото 
икономическо, социално и 
териториално сближаване. 
Кохезионният фонд следователно 
предоставя финансова помощ по 
проекти с европейска добавена 
стойност в областта на околната среда 
и на трансевропейските мрежи в 
областта на транспортната 
инфраструктура.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Проектът за трансевропейска 
транспортна мрежа, финансиран от 
Кохезионния фонд, трябва да отговаря 
на насоките, приети с Решение № 
661/2010/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 7 юли 2010 година 
относно насоките на Съюза за 
развитието на трансевропейската 
транспортна мрежа9. За да се 
концентрират усилията, следва да се 
даде приоритет на проекти от общ 
интерес, както е определено в 
посоченото решение.

(4) Проектът за трансевропейска 
транспортна мрежа, финансиран от 
Кохезионния фонд, трябва да отговаря 
на насоките, приети с Решение 
№ 661/2010/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 юли 2010 
година относно насоките на Съюза за 
развитието на трансевропейската 
транспортна мрежа9. За да се 
концентрират усилията, следва да се 
даде приоритет на проекти от общ 
интерес, както е определено в 
посоченото решение, след точното им 
определяне и разграничаването на 
техните основни цели.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) При разработването, 
формулирането и изпълнението на 
проекти следва да се осигури 
достъпност за хора с увреждания, 
както е посочено в член 9 от 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания.

Обосновка

ЕС и повечето държави членки са страни по Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората с увреждания, а другите държави членки са 
в процес на ратифицирането й. При това положение следва да се поеме активен 
ангажимент за премахване на всички съществуващи бариери, не на последно място 
чрез използване на финансиране в рамките на политика на сближаване за тази цел.

Изменение 4
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Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) транспортният сектор на ЕС е 
отговорен за 24 % от всички емисии 
на CO2 в ЕС, като е увеличил 
емисиите си с 34 % от 19901 г.1, 
преходът към оказване на по-голяма 
подкрепа за устойчивата мобилност е 
от решаващо значение за 
постигането на целите, определени в 
Бялата книга на Комисията – пътна 
карта към изграждането на Единно 
европейско транспортно 
пространство — към 
конкурентоспособна транспортна
система с ефективно използване на 
ресурсите2 и съответстващата 
резолюция на Европейския парламент 
от 15 декември 2011 г.3;
__________________
1 вж. Европейска агенция за околната 
среда (2009 г.): Доклад № 9/2009 –
„Тенденциите при емисиите на 
парникови газове и проекциите им в 
Европа през 2009 г. По следите на 
напредъка към целите от Киото.“
2 COM2011(144) 
3 P7_TA(2011)0584 

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Предвид обстоятелството, че 
броят на липсващите звена при 
устойчивите трансгранични връзки, 
като например в железопътния 
транспорт, в много региони се е 
увеличил след падането на Желязната 
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завеса, ЕС следва да отдаде 
приоритет на съживяването на 
трансграничните връзки, по-
конкретно между и към новите 
държави членки, тъй като тези 
проекти осигуряват истинска 
европейска добавена стойност, като 
същевременно допринасят за 
опазването на околната среда, 
климата и биологичното 
разнообразие и за подобряването на
достъпа до транс европейските 
транспортни мрежи (ТЕN-T);

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) 90 % от всички пътувания в 
европейските градове са по-кратки от 
6 km и следователно съществува 
значителен потенциал за по-
мащабното преминаване към 
придвижване пеш, с велосипед или с 
обществен транспорт;

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4д) Като се има предвид, че 
основният дял от инвестициите в 
транспорта, предоставени от 
Кохезионния фонд, в миналото беше 
насочен към автомобилния
транспорт, съществува крайна 
необходимост от намиране на нови 
приоритети за финансиране; освен 
това автомобилният транспорт 
междувременно е отговорен за 72 % 
от всички емисии на парникови газове 



PE486.019v02-00 8/21 AD\905930BG.doc

BG

от транспортния сектор на Съюза1;
__________________
1 вж. Европейска агенция за околната 
среда (2011 г.): „Доклад на ЕАОС № 
7/2011 г - - TERM 2011г.: напредък в 
проследяването на транспортните 
индикатори. Към екологични цели в 
Европа.“

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се отговори на 
специфичните нужди на Кохезионния 
фонд и в съответствие със стратегията 
„Европа 2020“, т.е., политиката на 
сближаване да подпомага 
необходимостта от осигуряване на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж11 е необходимо да се определят 
инвестиционни приоритети, попадащи в 
обхвата на тематичните цели, 
определени в Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР].

(6) С цел да се отговори на 
специфичните нужди на Кохезионния 
фонд и в съответствие със стратегията 
„Европа 2020“, т.е., политиката на 
сближаване да подпомага принципа на 
териториално сближаване и
необходимостта от осигуряване на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж11 , като се минимизират 
външните разходи е необходимо да се 
определят инвестиционни приоритети, 
попадащи в обхвата на тематичните 
цели, определени в Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР].

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Член 195 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз предвижда, че Съюзът допълва 
действията на държавите членки в 
сектора на туризма, по-специално 
чрез насърчаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията в Съюза в този 
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сектор.

Обосновка

След влизането  на договора в сила, туризмът изрично се определя като една от 
областите на политика, в която ЕС може да предприеме действия. Тази промяна 
трябва да бъде отразена в законодателството и правилата за финансиране.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Преди държавите членки да съставят 
проектите за оперативните си програми, 
следва да се определи общ набор от 
показатели за оценка на изпълнението 
на програмите. Тези показатели трябва 
да бъдат допълнени от специфични за 
програмите показатели.

(7) В съответствие с подход, насочен 
към резултати, основан на 
стратегията „Европа 2020“, преди
държавите членки да съставят проектите 
за оперативните си програми, следва да 
се определи общ набор от показатели за 
оценка на изпълнението на програмите.
Тези показатели трябва да бъдат 
допълнени от специфични за 
програмите показатели.

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инвестиции в областта на околната 
среда, включително в области, свързани 
с устойчивото развитие и 
енергетиката, които предполагат 
ползи за околната среда;

a) инвестиции в областта на околната 
среда, включително в области, свързани 
с устойчивото развитие, устойчивия 
туризъм и енергията от възобновяеми 
източници, които предполагат ползи за 
околната среда;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – буква а –  подточка v)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване на стратегии за 
нисковъглеродно развитие в градските 
райони;

v) насърчаване на стратегии за 
нисковъглеродно развитие в 
регионалните, местните, селските и 
градските райони, по-специално по 
отношение на устойчивия 
интермодален транспорт мобилност;

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на устойчивия
транспорт и отстраняване на участъците 
с ограничен капацитет в ключовите 
мрежови инфраструктури чрез:

д) насърчаване на  ефикасна 
интермодалност, насочена към 
устойчиви, безопасни и ефикасни от 
екологична гледна точка транспорт и 
мобилност, като се поставя акцент 
върху съществуващата 
инфраструктура, преодоляване на 
липсващи звена в трансграничните 
връзки и отстраняване на участъците с 
ограничен капацитет в ключовите 
мрежови инфраструктури, в т.ч. 
връзките за регионалните, местните, 
селските и градските райони;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – подточка i) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) предоставяне на подкрепа за 
мултимодално единно европейско 
транспортно пространство с помощта на 
инвестиции в трансевропейската 
транспортна мрежа;

i) предоставяне на подкрепа за 
устойчиво, безопасно и ефикасно 
интермодално единно европейско 
транспортно пространство с помощта на 
инвестиции в трансевропейската 
транспортна мрежа като се 
съсредоточи върху интегрирането на 
държавите членки, които се 
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присъединиха към Европейския съюз 
след 1 май 2004 г. и потребностите на 
техните инфраструктури, на 
основата на солидарността и 
териториалното сближаване;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) разработване на екологосъобразни и 
нисковъглеродни транспортни 
системи и насърчаване на устойчиво 
развита градска мобилност;

ii) подобряване на енергийната 
ефективност в транспортния 
сектор, разработване на ефикасна 
интермодалност, насочена към 
устойчиви, безопасни и ефикасни от 
екологична гледна точка транспорт и
мобилност; с акцент върху 
насърчаването на достъпна 
интермодални вериги за мобилност 
от обществен транспорт – ходене 
пеш – придвижване с велосипед –
съвместно придвижване с автомобил 
– съвместно ползване на автомобил 
от съсобственици; подкрепата за 
тези действия зависи от приемането 
на устойчив план за градска 
мобилност (УПГМ);

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) разработване на всеобхватни, 
висококачествени и оперативно 
съвместими железопътни системи;

iii) насърчаване на оптимално 
развитие на трафика чрез прилагане 
на интелигентни и достъпни 
транспортни системи, като 
например разработване на всеобхватни, 
висококачествени и оперативно 
съвместими железопътни системи, по-
конкретно разгръщане на 
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Европейската система за управление 
на железопътния транспорт 
(ERTMS) и намаляване на шума от 
железопътния превоз на товари при 
източника; подкрепа за съобразени с 
околната среда автобусни услуги и за 
устойчив воден транспорт;

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) укрепване на координиращата 
роля на Комисията по регионално 
развитие (Генерална дирекция 
„Мобилност и транспорт“ и 
Генерална дирекция „Регионална 
политика“) с цел да се допринесе за 
по-добра ефикасност на финансиране 
и стимулиране на целия потенциал на 
Кохезионния фонд;

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общите показатели, посочени в 
приложението към настоящия 
регламент, се използват по 
целесъобразност и в съответствие с 
член 24, параграф 3 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]. По отношение на 
общите показатели: за базовите 
стойности се задава нула и се определят 
количествени цели с натрупване за 
2022 г.

Комисията допълнително разработва 
списък на общите показатели, като 
взема предвид,измежду другото, 
минимизирането на външните 
разходи, опазването на климата, 
намаляването на произшествията, 
замърсяването на въздуха и шума в 
съответствие с член 24, параграф 3 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР] и 
разпоредбите на резолюцията на 
Европейския парламент относно „ 
„Пътна карта за постигането на 
Единно европейско транспортно 
пространство “ По отношение на 
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общите показатели: за базовите 
стойности се задава нула и се определят 
количествени цели с натрупване за 
2022 г.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на показателите за 
резултатите по отделните програми —
за базовите стойности се използват 
последните налични данни и се 
определят цели за 2022 г., които обаче 
могат да имат количествено или
качествено изражение.

3. За базовите стойности се използват 
последните налични данни и се 
определят цели за 2022 г. и имат както
количествено, така и качествено 
изражение.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 а
Оценяване

Най-късно до 31 декември 2017 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент доклад за оценка на 
изпълнението на целите, определени в 
настоящия регламент.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Не по-късно от две години след 
изтичане на срока на действие на 
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програмата Комисията извършва 
последваща оценка на въздействието 
й и на нейната европейска добавена 
стойност и изпраща доклад за 
оценката до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите.

Обосновка

С това се прилага член 50 от Регламента за общите разпоредби.

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение – ред 6

Текст, предложен от Комисията

Пречистване на 
отпадъчните води

еквивалент жители Допълнителен брой 
жители с достъп до 

подобрено 
водоснабдяване

Изменение, внесено от Парламента

Пречистване на 
отпадъчните води

еквивалент жители Допълнителен капаците 
за пречистване на 
отпадъчните води

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение – ред 13

Текст, предложен от Комисията

Природа и биологично 
разнообразие

хектар Площ на 
местообитанията с 
по-добра степен на 

съхраненост
Изменение, внесено от Парламента

Природа и биологично 
разнообразие

хектар Площ на възстановени 
биотопи
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Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение – ред 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 
железопътни линии

km Обща дължина на 
ремонтирани или 
обновени железопътни 
линии

Изменение, внесено от Парламента

Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 
железопътни линии

km Обща дължина на 
ремонтирани или 
обновени железопътни 
линии

брой Новоизградени, 
ремонтирани или 
обновени 
трансгранични 
участъци

Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение – ред 22 б + ред 22 в (нов) 

Текст, предложен от Комисията

Транспорт
Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 

железопътни линии
km Обща дължина на 

ремонтирани или 
обновени железопътни 

линии
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Изменение, внесено от Парламента

Транспорт
Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 

железопътни линии
km Обща дължина на 

ремонтирани или 
обновени железопътни 

линии
Тонове / km Увеличение на 

стоките, превозвани 
като товар

пътници/km Увеличение на броя 
пътници, превозвани 
по железопътен път

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение – ред 22 г (нов) 

Текст, предложен от Комисията

Транспорт
Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 

железопътни линии
km Обща дължина на 

ремонтирани или 
обновени железопътни 

линии
Изменение, внесено от Парламента

Транспорт
Железопътен транспорт km Обща дължина на нови

железопътни линии
km Обща дължина на 

ремонтирани или 
обновени железопътни 

линии
km Обща дължина на 

железопътна линия, 
оборудвана с ERTMS
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Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение – ред 24 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Пътища km Обща дължина на 
новопостроени пътища

km Обща дължина на 
ремонтирани или 
обновени пътища

Изменение, внесено от Парламента

Пътища km Обща дължина на 
новопостроени пътища

km Обща дължина на 
ремонтирани или 
обновени пътища

брой Новоизградени, 
ремонтирани или 
обновени 
трансгранични 
участъци

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение – ред 25 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Градски транспорт пътуване на пътник Увеличаване на броя на 
пътуванията на пътници 

в подпомаганата 
транспортна услуга

Изменение, внесено от Парламента

Градски транспорт пътуване на пътник Увеличаване на броя на 
пътуванията на пътници 

в подпомаганата 
транспортна услуга

процент Промяна в модалния 
дял на обществения 

транспорт и 
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немоторизираното 
придвижване като 
ходене, колоездене

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение – ред 25 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Градски транспорт пътуване на пътник Увеличаване на броя на 
пътуванията на пътници 

в подпомаганата 
транспортна услуга 

Изменение, внесено от Парламента

Градски транспорт пътуване на пътник Увеличаване на броя на 
пътуванията на пътници 

в подпомаганата 
транспортна услуга 

по-ефективни превозни 
средства от 

екологична гледна 
точка

Увеличение на броя 
превозни средства и 

развитие на 
свързаната с тях 

инфраструктура за по-
ефективен от 

екологична гледна 
точка транспорт

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение – ред 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Вътрешни водни пътища тон/километър Увеличаване на 
товарите,

транспортирани по 
подобрените вътрешни 

водни пътища
Изменение, внесено от Парламента

Вътрешни водни пътища тон/километър Увеличаване на 
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товарите, 
транспортирани по 

подобрените вътрешни 
водни пътища

пътуване на пътник Увеличение на броя на 
хората, използващи 

услуги за транспорт по 
вътрешни водни 

пътища

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение – ред 26 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента

Отражение върху 
климата

милиона тона 
еквивалент на 
въглероден диоксид

Промяна на емисиите 
на парникови газове, в 
резултат на 
съфинансирана(и) 
мярка(мерки)

Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение – ред 26 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента

Туризъм евро Обем на инвестициите 
в интелигентна и 

устойчива мобилност
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Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение – редове 26 г, 26 д, 26 е (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента

Туризъм евро Размер на 
инвестициите, 
извършени за 
подобряване на 
достъпността на 
туристическите 
услуги за лица с 
ограничена 
подвижност

евро Размер на 
инвестициите във 
велосипедни мрежи

евро Размер на 
инвестициите в 
природно, културно, 
промишлено и 
историческо 
наследство
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