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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложение на Комисията

Регламентът установява поредица от общи разпоредби за управление на всички 
структурни инструменти, обхванати от общата стратегическа рамка за периода 2014-
2020 г., включително общите принципи на подкрепата, като партньорство, 
многостепенно управление, равенство между половете, устойчиво развитие и 
съответствие с приложимото право на ЕС и приложимото национално право. 
Предложението съдържа списък на общите тематични цели, извлечени от стратегията 
„Европа 2020“, както и разпоредби относно общата стратегическа рамка на равнището 
на Съюза и относно договорите за партньорство. Освен това то има за цел укрепване на 
ориентацията на политиките на Съюза към постигнатите резултати чрез установяване 
на общ подход, състоящ се от разпоредби, отнасящи се за условията и прегледа на 
изпълнението, както и за уредбата за мониторинга, докладването и оценяването. И 
накрая, в него са включени специални разпоредби относно ЕФРР, ЕСФ и КФ, по-
специално разпоредби във връзка с мисията и целите на политиката на сближаване, 
финансовата рамка, конкретните правила за програмирането и докладването, големите 
проекти, контролните системи и съвместните планове за действие. 

За да се максимизира въздействието на политиката при изпълнението на европейските 
приоритети и да се укрепи процесът на стратегическо планиране, предложението си 
поставя за цел преобразуването на списъка от тематични цели, определени в 
съответствие със стратегията „Европа 2020“, в ключови действия за ЕФРР, КФ, ЕСФ, 
ЕЗФРСР и ЕФМДР. За да постигне това, то се стреми да подобри вече съществуващите 
и да намери нови решения, включително предварителни условия, механизъм за резерв 
за изпълнение, укрепване на правилата за управление на фондовете, свързани с 
макрофискалните условия, и привеждането им в съответствие с новия Пакт за 
стабилност и растеж, като установява система за национална акредитация, която да 
гарантира добро финансово управление от страна на държавите членки, въвеждане на 
декларация за управлението, предоставяща гаранции, и задължително годишно 
уравняване на сметките и на последно място, но не и по значение, ориентиран към 
резултатите процес на програмиране и подкрепа чрез иновативни финансови 
инструменти.  

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 абсолютно 
необходима е съгласуваност на тези разпоредби с разпоредбите относно 
Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и Механизма за свързване на Европа.

Докладчикът одобрява ориентирания към резултатите подход и подкрепя засиленото 
използване на предварителни условия, когато става дума за преминаване към по-
устойчив и ефикасен транспорт и мобилност, както и за безопасност, намаляване на 
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шума, законодателство в областта на околната среда и опазване на климата и 
биоразнообразието. 

Секторът на транспорта е отговорен за около 24% от общите емисии на CO2, като те са 
се увеличили с 34% от 1990 г. Като се има предвид времето, необходимо за изготвяне и 
осъществяване на широкомащабни инфраструктурни проекти, инвестициите, които ще 
бъдат направени през следващите години, ще определят транспорта и мобилността през 
следващите десетилетия. За да се гарантира качествен жизнен стандарт за следващите 
поколения граждани на ЕС, европейските проекти следва да подкрепят устойчивите 
модуси, като се фокусират върху веригите на мобилност, които съчетават ходенето 
пеша, използването на велосипеди, съвместното използване на автомобили, 
съвместната собственост на автомобили и обществения транспорт и които са 
достатъчно гъвкави, за да могат да включват нови решения за мобилност. 

Тъй като Кохезионният фонд и ЕФРР представляват основен източник на 
финансирането на транспорта в ЕС, от съществено значение е приоритетите за 
финансиране на ЕС да бъдат изместени в границите на съответните им рамки и те да 
бъдат фокусирани върху инвестициите в интелигентна и устойчива мобилност, за да се 
избегнат или поне да се ограничат в бъдеще всякакви свързани външни разходи. Това 
ще намали също така тежестта върху бъдещите публични бюджети на равнището на 
регионите, държавите членки и ЕС. Европа не може повече да си позволи да подкрепя 
изключително скъпи и продължителни широкомащабни проекти. ЕС се пренасочва от 
„мащабните идеи“ към „интелигентните действия“. 

В това отношение европейската добавена стойност е от решаващо значение и 
докладчикът счита, че структурната подкрепа следва да се фокусира върху засилване на 
интермодалността и премахване на участъците с недостатъчен капацитет, запълване на 
липсващите трансгранични звена, както и гарантиране на пълното спазване на 
законодателството, свързано с безопасността и опазването на околната среда, климата и 
биоразнообразието. За тази цел са необходими по-добри оценки на въздействието 
върху околната среда и ясни критерии за последващ контрол с цел бенефициерите да 
бъдат стимулирани и подтикнати да преосмислят политиките си на национално, 
регионално и местно равнище. 

Тази гледна точка е отразена в представените по-долу 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
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 174 от Договора предвижда, че 
за да засили своето икономическо, 
социално и териториално сближаване, 
Съюзът си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони 
или острови, определени селски
райони, районите, засегнати от 
индустриалния преход, и региони, които 
са засегнати от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия. Член 175 от 
Договора изисква Съюзът да подкрепя 
осъществяването на тези цели чрез 
действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство — секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други инструменти.

(1) Член 174 от Договора предвижда, че 
за да засили своето икономическо, 
социално и териториално сближаване, 
Съюзът си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните 
региони. Сред тези региони особено 
внимание следва да бъде отделено на 
селските райони, районите, засегнати 
от индустриалния преход, и региони, 
които са засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, като 
например острови, трансгранични и 
планински региони. Член 175 от 
Договора изисква Съюзът да подкрепя 
осъществяването на тези цели чрез 
действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство — секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други инструменти.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в членове 11 
и 19 от Договора, като се вземе предвид 
принципът „замърсителят плаща“. В 
съответствие с амбицията поне 20 % от 
бюджета на Съюза да бъдат 

(12) Целите на фондовете по ОСР
следва да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в членове 11 
и 19 от Договора, като се взема предвид 
принципът „замърсителят плаща“ и се 
свеждат до минимум външните 
разходи. В съответствие с амбицията 
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предоставяни за цели във връзка с 
изменението на климата държавите-
членки следва да предоставят 
информация относно подкрепата за 
такива цели, като използват 
методология, приетата от Комисията 
чрез акт за изпълнение.

поне 20 % от бюджета на Съюза да 
бъдат предоставяни за цели във връзка с 
изменението на климата държавите-
членки следва да предоставят 
информация относно подкрепата за 
такива цели, като използват 
методология, приетата от Комисията 
чрез акт за изпълнение.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Следва да бъдат определени 
обективни критерии за определяне на 
допустими региони и области, които да 
получат подкрепа от фондовете. За тази 
цел идентифицирането на регионите и 
районите на равнището на Съюза следва 
да се основава на общата система за 
класификация на регионите, създадена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. относно установяването 
на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS).

(55) Следва да бъдат определени 
обективни критерии за определяне на 
допустими региони и области, които да 
получат подкрепа от фондовете. За тази 
цел идентифицирането на регионите и 
районите на равнището на Съюза следва 
да се основава на общата система за 
класификация на регионите, създадена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. относно установяването 
на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS)12. Особено 
внимание следва да бъде отделяно на 
регионите, които са засегнати от 
сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като например 
острови, трансгранични и планински 
региони, въпреки че трябва да бъде 
отчитан фактът, че настоящата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(NUTS) не отразява обезателно 
действителните териториални 
особености. 

Изменение 4
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Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и критериите 
в подкрепа на изпълнението на 
партньорството, приемането на обща 
стратегическа рамка, допълнителни 
правила относно отпускането на резерва 
за изпълнение, определянето на 
районите и населението, обхванато от 
стратегиите за местно развитие, 
подробните правила относно 
финансовите инструменти 
(предварителна оценка, комбиниране на 
подкрепата, допустимост, видове 
дейности, които не се подкрепят, 
правилата при някои видове финансови 
инструменти, учредени на национално, 
регионално, транснационално или 
трансгранично равнище, правилата при 
финансовите споразумения, 
прехвърляне и управление на активи, 
уредбата по отношение на управлението 
и контрола, правилата относно 
исканията за плащане и създаването на 
система за капитализация на годишните 
вноски, определянето на единната 
ставка за генериращи приходи
операции, определянето на единната 
ставка, прилагана при непреки разходи 
при безвъзмездни средства въз основа 
на съществуващи методи и съответните 
ставки, прилагани в политики на Съюза, 
отговорностите на държавите-членки 
относно процедурата за докладване на 
нередности и събиране на неправомерно 
изплатени суми, начините за обмен на 
информация за операциите, уредбата за 
осигуряване на адекватна одитна следа, 
условията за националните одити, 

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и критериите 
в подкрепа на изпълнението на 
партньорството, приемането на обща 
стратегическа рамка, допълнителни 
правила относно отпускането на резерва 
за изпълнение, определянето на 
районите и населението, обхванато от 
стратегиите за местно развитие, 
подробните правила относно 
финансовите инструменти 
(предварителна оценка, комбиниране на 
подкрепата, допустимост, видове 
дейности, които не се подкрепят, 
правилата при някои видове финансови 
инструменти, учредени на национално, 
регионално, транснационално или 
трансгранично равнище, правилата при 
финансовите споразумения, 
прехвърляне и управление на активи, 
уредбата по отношение на управлението 
и контрола, правилата относно 
исканията за плащане и създаването на 
система за капитализация на годишните 
вноски, определянето на единната 
ставка, прилагана при непреки разходи 
при безвъзмездни средства въз основа 
на съществуващи методи и съответните 
ставки, прилагани в политики на Съюза, 
отговорностите на държавите-членки 
относно процедурата за докладване на 
нередности и събиране на неправомерно 
изплатени суми, начините за обмен на 
информация за операциите, уредбата за 
осигуряване на адекватна одитна следа, 
условията за националните одити, 
критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
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критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
органи, определянето на общоприети 
носители на данни и критериите за 
определяне на нивото на прилаганата 
финансова корекция. На Комисията 
следва също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложение 
V с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.

органи, определянето на общоприети 
носители на данни и критериите за 
определяне на нивото на прилаганата 
финансова корекция. На Комисията 
следва също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложение 
V с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.

Обосновка

Определянето на единната ставка е ненужно, тъй като нетните приходи могат да 
бъдат точно оценени, както това се изисква от действащия Регламент (ЕО) № 
1083/2006, и неуместно, тъй като би могъл да се появи политически аспект в 
определението на единна ставка, който да предполага риск, свързан с погрешно 
предоставяне на средства. Член 54 определя изпълнителните правомощия относно 
методологията за изчисляване на нетния приход от генериращите приходи проекти.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията и държавите-членки 
гарантират ефективността на фондовете 
по ОСР, по-специално чрез мониторинг, 
докладване и оценка.

9. Комисията и държавите членки 
гарантират ефикасността и
ефективността на фондовете по ОСР, 
по-специално като гарантират 
постигането на предложените цели, 
а също така и чрез мониторинг, 
докладване и оценка.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите на фондовете по ОСР се 
осъществяват в рамките на устойчивото 
развитие и действията на Съюза за 
утвърждаване на целта за опазване и 
подобряване на околната среда, както е 
предвидено в член 11 от Договора, като 
се взема предвид принципът 
„замърсителят плаща“.

Целите на фондовете по ОСР следва да 
се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в член 11 от 
Договора, като се взема предвид 
принципът „замърсителят плаща“ и се 
свеждат до минимум външните 
разходи.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки и Комисията 
гарантират, че по време на подготовката 
и изпълнението на договорите за 
партньорство и програмите се 
насърчават изискванията за опазване на 
околната среда, ресурсната 
ефективност, смекчаването на 
изменението на климата и адаптацията 
към него, устойчивостта на природни 
бедствия, както и превенцията и 
управлението на риска. Държавите-
членки предоставят информация 
относно подкрепата за цели във връзка с 
изменението на климата, като използват 
приетата от Комисията методология. 
Комисията приема тази методология 
чрез акт за изпълнение. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 143, параграф 3.

Държавите членки и Комисията 
гарантират, че по време на подготовката 
и изпълнението на договорите за 
партньорство и програмите се 
насърчават изискванията за опазване на 
околната среда, ресурсната 
ефективност, смекчаването на 
изменението на климата и адаптацията 
към него, устойчивостта на 
транспорт и транспортната 
ефективност, устойчивостта на 
природни бедствия, както и превенцията 
и управлението на риска. Държавите-
членки предоставят информация 
относно подкрепата за цели във връзка с 
изменението на климата, като използват 
приетата от Комисията методология. 
Комисията приема тази методология 
чрез акт за изпълнение. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 143, параграф 3.

Изменение 8
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия и на 
селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и 
на сектора на рибарството и 
аквакултурите (за ЕФМДР);

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия, и по-
специално на малките и средните 
предприятия, микропредприятията и
на селскостопанския сектор (за 
ЕЗФРСР), и на сектора на рибарството и 
аквакултурите (за ЕФМДР);

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) подпомагане на преминаването към 
нисковъглеродна икономика във всички 
сектори;

(4) подпомагане на преминаването към 
нисковъглеродна икономика, основана 
върху енергоспестяване, енергийна 
ефикасност и използване на 
възобновяеми ресурси във всички 
сектори; включително, по-конкретно, 
насърчаване на интермодални и 
устойчиви транспорт и мобилност, 
като се съсредоточава върху 
премахването на стеснени участъци 
и изграждането на липсващи 
трансгранични връзки с устойчиви и 
интермодални транспортни 
инфраструктури;

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) повишаване на енергийната 
ефективност в транспортния 
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сектор, по-конкретно в областта на 
градския транспорт;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) насърчаване на устойчивия
транспорт и премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет във всички 
ключови мрежови инфраструктури;

(7) насърчаване на ефикасна 
интермодалност, с цел постигането 
на устойчив, безопасен и екологично 
ефективен транспорт и мобилност, 
като същевременно вниманието се 
съсредоточава върху подобряването 
на съществуващата инфраструктура, 
попълването на липсващи 
трансгранични връзки и премахване на 
участъците с недостатъчен капацитет 
във всички ключови мрежови 
инфраструктури, включително връзки с 
регионални, местни, селски и градски 
зони;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) насърчаване на заетостта и подкрепа 
за мобилността на работната сила;

(8) увеличаване на заетостта и подкрепа 
за мобилността на работната сила;

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) инвестиции в образованието, 
уменията и ученето през целия живот;

(10) инвестиции в здравеопазването,
образованието, уменията и ученето през 
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целия живот;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 11а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) увеличаване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приоритетните области на всеки от 
фондовете по ОСР за дейностите за 
сътрудничество, като отчитат — където 
е целесъобразно —макрорегионалните 
стратегии и стратегиите за морските 
басейни;

г) приоритетните области на всеки от 
фондовете по ОСР за дейностите за 
сътрудничество, като отчитат — където 
е целесъобразно —макрорегионалните 
стратегии, и стратегиите за морските и 
речните басейни и взаимодействията;

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) консолидирана таблица на 
определените в програмите етапни цели 
и целеви за рамката на изпълнението, 
посочена в член 19, параграф 1, заедно с 
методологията и механизма, с които се 
гарантира съгласуваността между 
програмите и фондовете по ОСР;

i) консолидирана таблица на 
определените в програмите измерими 
качествени и количествени етапни и 
крайни цели за рамката на 
изпълнението, посочена в член 19, 
параграф 1, заедно с методологията и 
механизма, с които се гарантира 
съгласуваността между програмите и 
фондовете по ОСР;

Изменение 17
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки концентрират 
подкрепата — в съответствие с 
правилата за отделните фондове —
върху действията, които имат най-
голяма добавена стойност по отношение 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж, работят по 
предизвикателствата, набелязани в 
препоръките за отделните държави в
съответствие с член 121, параграф 2 от 
Договора и съответните препоръки на 
Съвета съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора и които отчитат националните 
и регионалните потребности.

Държавите членки концентрират 
подкрепата – в съответствие с правилата 
за отделните фондове – върху 
действията, които имат най-голяма 
добавена стойност по отношение на 
стратегията на Съюза за интелигентно, 
устойчиво и приобщаващо развитие в 
рамките на сроковете на 
многогодишната финансова рамка 
2014-2020 г. при свеждане до минимум 
на външните разходи за гражданите 
на Съюза, работят по 
предизвикателствата, набелязани в 
препоръките за отделните държави в 
съответствие с член 121, параграф 2 от 
Договора и съответните препоръки на 
Съвета съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора и които отчитат националните 
и регионалните потребности.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки оценяват дали 
приложимите предварителни условия са 
изпълнени.

2. Държавите-членки оценяват дали 
приложимите предварителни условия са 
изпълнени. Оценката се извършва въз 
основа на обща методология при 
участие на партньорите, посочени в 
член 5.

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки приоритет се определят 
показатели за оценяване на напредъка 

За всеки приоритет се определят 
измерими количествени и качествени
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на програмата към постигане на целите 
като основа за мониторинг, оценка и 
преглед на изпълнението. Те включват:

показатели за оценяване на напредъка 
на програмата към постигане на целите 
като основа за мониторинг, оценка и 
преглед на изпълнението. Те включват:

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) показатели, свързани с 
въздействието на операциите върху 
шумовите емисии, околната среда, 
безопасността и изменението на 
климата съгласно целите на 
стратегията „ЕС 2020”.

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Във всяка програма, с изключение на 
програмите, в които е обхваната 
изключително и само техническа 
помощ, се включва описание на 
действията, с които ще бъдат 
отчетени принципите, определени в 
членове 7 и 8.

4. Във всяка програма, с изключение на 
програмите, в които е обхваната 
изключително и само техническа 
помощ, се включват измерими в 
количествено и качествено 
отношение цели и целеви стойности, 
специфични за програмата 
показатели и описание на действията, 
които да се предприемат с цел 
спазване на принципите, определени в 
членове 7 и 8.

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. С цел подобряване на резултатите 
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от мерките на ЕС в областта на 
околната среда1 във всяка програма, 
план и проект се излагат 
резултатите от извършената от 
държавите членки и от други 
организатори на проекти екологична 
оценка, по-конкретно въз основа на 
Директива 85/337/ЕИО на Съвета 
относно оценката на въздействието 
на някои публични и частни проекти 
върху околната среда2, на Директива 
2001/42/EО на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 юни 2001 г. 
относно оценката на последиците от 
определени планове и програми върху 
околната среда3 и Директива 
92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 
г. относно запазването на 
естествените местообитания и за 
дивата фауна и флора4, както и 
директивите на Европейския 
парламент и на Съвета: Директива 
2000/60/ЕО от 23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите5, и Директива 
2009/147/ЕО от 30 ноември 2009 г. 
относно опазването на дивите 
птици6, с цел да бъдат 
предотвратени негативни 
въздействия върху околната следа или 
ако това не е възможно, да бъдат 
ограничени техните последствия, 
като например разпокъсването на 
ландшафта, запечатването на 
почвата, замърсяването на водите и 
шумът, както и да бъде ефективно 
защитено биоразнообразието.
_________________________
1 Виж COM(2012)0095 (окончателен) 
„Подобряване на резултатите от 
мерките на ЕС в областта на 
околната среда: изграждане на 
доверие чрез повишаване на 
познанията и готовността за 
реакция“
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2 ОВ L 175 от 05.07.1985 г., стр. 40.
3 ОВ L 197, 21.7.2001 г.
4 ОВ L 206 от 22.07.1992 г., стр. 7.
5 ОВ L 327 от 22.12.2000 г., стр. 1.
6 ОВ L 20 от 26.01.2010 г., стр. 7.

Обосновка

За да бъде гарантирана последователност със законодателството на ЕС, 
формулировката на предложението на Комисията относно защитата на околната 
среда (член 42) в рамките на преразглеждането на насоките на Съюза за развитието 
на трансевропейската транспортна мрежа (COM/2011/0650) беше включена тук.

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Всяка програма, план и проект в 
областта на транспорта и 
мобилността се основават върху 
оценка на въздействието върху 
безопасността и предотвратяването 
на произшествията в съответствие с 
целта на Съюза за намаляване на 
произшествията с фатален край с 
50 % в срок до 2020 г.

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) напредъка в постигането на целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, по-
специално по отношение на етапните 
цели, определени за всяка програма в 
рамката на изпълнението и използваната 
за постигане на цели във връзка с 
борбата срещу изменението на климата 
подкрепа;

б) напредъка в постигането на целите на 
стратегията на Съюза за интелигентно, 
устойчиво и приобщаващо развитие и
растеж, по-специално по отношение на 
измеримите качествени и 
количествени етапни цели, 
определени за всяка програма в рамката 
на изпълнението и използваната за 
постигане на цели във връзка с борбата 
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срещу изменението на климата и за 
защита на биоразнообразието 
подкрепа;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки извършват 
предварителни оценки за подобряване 
на качеството на проектирането на всяка 
програма.

1. Държавите членки в сътрудничество 
с Комисията и под нейно ръководство 
извършват предварителни оценки за 
подобряване на качеството на 
проектирането на всяка програма

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) адекватността на планираните мерки 
за насърчаване на устойчивото развитие.

м) адекватността на планираните мерки 
за насърчаване на устойчивото развитие 
и за минимизиране на външните 
разходи.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По инициатива на Комисията или от 
нейно име фондовете по ОСР могат да 
подкрепят мерки за подготвителна 
помощ, помощ за мониторинг, 
административна и техническа помощ, 
мерки за оценка, мерки за одит и 
контрол, необходими за изпълнението 
на настоящия регламент.

По инициатива на Комисията или от 
нейно име или по искане на дадена 
държава членка и след одобрение от 
страна на Комисията фондовете по 
ОСР могат да подкрепят мерки за 
подготвителна помощ, помощ за 
мониторинг, административна и 
техническа помощ, мерки за оценка, 
мерки за одит и контрол, необходими за 
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изпълнението на настоящия регламент.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нетният приход, генериран след 
приключването на дадена операция в 
течение на определен референтен 
период се определя предварително по 
един от следните методи:

Нетният приход, генериран след 
приключването на дадена операция в 
течение на определен референтен 
период се определя предварително по:

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) прекратяване или преместване на 
производствена дейност;

а) прекратяване или пълно или 
частично преместване на 
производствена дейност;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема с акт за изпълнение 
решение, с което определя размера на 
средствата, които да се прехвърлят от 
разпределените на всяка държава-
членка финансови средства по 
Кохезионния фонд за целия период. 
Разпределените на всяка държава-
членка финансови средства по 
Кохезионния фонд се намаляват 
съответно.

Комисията приема с акт за изпълнение 
решение, с което определя размера на 
средствата, които да се прехвърлят от 
разпределените на всяка държава-
членка финансови средства по 
Кохезионния фонд за целия период. 
Разпределените на всяка държава 
членка финансови средства по 
Кохезионния фонд се намаляват 
съответно, за да се даде възможност 
сумата да бъда разпределена изрично 
на съответната държава членка по 
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Механизма за свързване на Европа.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата от Кохезионния фонд по 
линия на Механизма за свързване на 
Европа се осъществява в съответствие с 
член [13] от Регламент (ЕС) […]/2012 за 
създаване на механизъм за свързване на 
Европа по отношение на проектите, 
изброени в приложение 1 на посочения 
регламент, като се дава възможно най-
висока степен на приоритетност на 
проекти, отговарящи на 
разпределението на средства по линия 
на Кохезионния фонд на национално 
равнище.

Подкрепата от Кохезионния фонд по 
линия на Механизма за свързване на 
Европа се осъществява в съответствие с 
член [13] от Регламент (ЕС) […]/2012 за 
създаване на механизъм за свързване на 
Европа по отношение на проектите, 
изброени в приложение 1 на посочения 
регламент, като се дава приоритет на 
проекти, отговарящи на 
разпределението на средства по линия 
на Кохезионния фонд на национално 
равнище, и като се гарантира, че не е 
възможно нарушаване на средствата 
разпределени на държавите членки.
Комисията осигурява необходимата 
координация и помощ на 
допустимите държави членки с цел 
да се премахнат административните 
и бюрократичните пречки и да се 
гарантира прозрачен процес на подбор 
на проектите.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) когато е целесъобразно, приноса на 
планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

vi) когато е целесъобразно, приноса на 
планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
взаимодействия и стратегиите за 
морските и речните басейни и 
взаимодействията;
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Изменение 33
Предложение за регламент
Член 87 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заедно с предложението за оперативна 
програма по цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“ държавите-членки 
представят становище от националните 
структури за равенството относно 
мерките, посочени в точки ii) и iii).

Заедно с предложението за оперативна 
програма по цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“ държавите членки 
представят становище от националните 
структури и партньори в областта на 
околната среда и за равенството 
относно мерките, посочени в точки ii) и 
iii).

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Икономическата и финансовата 
самодостатъчност на проекта, като 
се отдава по-скоро предпочитание на 
операции, генериращи приходи, с по-
висока ставка на съфинансиране, 
отколкото на операциите, които не 
генерират приходи.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 144а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 144а
Прозрачност

Комисията публикува на своя уебсайт 
договорите за партньорство, 
програмите, стратегиите за местно 
развитие, оперативните програми, 
големите проекти и плановете за 
съвместни действия, приети от 
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Комисията, за всяка държава членка. 

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– прозрачни, тъй като целите са 
обективно проверими, посочени са 
изходните данни и са публично 
достъпни;

– прозрачни, разбираеми, тъй като 
целите са обективно проверими, 
посочени са изходните данни и са 
публично достъпни;

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 7 

Текст, предложен от Комисията

7. Насърчаване на 
устойчиво развития 
транспорт и премахване 
на участъците с 
недостатъчен капацитет 
в ключови мрежови 
инфраструктури (по 
член 9, параграф 7)

7.1. Автомобилен 
транспорт: Наличие на 
всеобхватен национален 
план за транспорта, в 
който са подходящо 
определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
(включително 
обществения транспорт 
на регионално и местно 
равнище).

Въведен е всеобхватен 
план за транспорта, 
който включва:

определяне на 
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приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната мрежа TEN-Т, 
във всеобхватната 
мрежа и във 
второстепенната мрежа. 
Определянето на 
приоритетите следва да 
отчита приноса на 
инвестициите към 
мобилността, 
устойчивостта, 
намаляването на 
емисиите на парникови 
газове и приноса към 
единното европейско 
транспортно 
пространство;

портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

стратегическа оценка на 
околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

мерки за подсилване на 
капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

7.2. Железопътен 
транспорт: Наличие на 
специална глава за 
развитието на 
железопътния транспорт 
във всеобхватния 
национален план за 
транспорта, в която са 

Във всеобхватния план 
за транспорта се 
съдържа специална 
глава за развитието на 
железопътния 
транспорт, която 
включва:
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подходящо определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
на железопътната 
система съобразно 
приноса на тези мрежи 
към мобилността, 
устойчивостта и 
националните и 
европейските мрежови 
ефекти. Инвестициите 
обхващат мобилните 
активи, оперативната 
съвместимост и 
изграждането на 
капацитет. 

портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

стратегическа оценка на 
околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

мерки за подсилване на 
капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.



PE486.053v03-00 24/49 AD\906416BG.doc

BG

Изменение, внесено от Парламента

7. насърчаване на 
устойчивия транспорт,
премахване на 
участъците с 
недостатъчен капацитет 
във всички ключови 
мрежови
инфраструктури и 
премахване на 
различията в 
трансграничните 
маршрути с цел 
гарантиране на 
ефективна 
интермодалност (по 
член 9, параграф 7); 

7.1. Автомобилен 
транспорт: Наличие на 
всеобхватен национален 
план за транспорта, в 
който са подходящо 
определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
(включително 
обществения транспорт 
на регионално и местно 
равнище).

Въведен е всеобхватен 
план за транспорта, 
който включва:

определяне на 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната мрежа TEN-Т, 
във всеобхватната 
мрежа и във 
второстепенната мрежа. 
Определянето на 
приоритетите следва да 
отчита приноса на 
инвестициите към 
мобилността, 
устойчивостта, 
намаляването на 
емисиите на парникови 
газове и приноса към 
единното европейско 
транспортно 
пространство;

портфейл от 
реалистични и 



AD\906416BG.doc 25/49 PE486.053v03-00

BG

концептуално изчистени 
проекти (включително
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

стратегическа оценка на 
околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

мерки за подсилване на 
капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

7.2. Железопътен 
транспорт: Наличие на 
специална глава за 
развитието на 
железопътния транспорт 
във всеобхватния 
национален план за 
транспорта, в която са 
подходящо определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
на железопътната 
система съобразно 
приноса на тези мрежи 
към мобилността, 
устойчивостта и 
националните и 
европейските мрежови 

Във всеобхватния план 
за транспорта се 
съдържа специална 
глава за развитието на 
железопътния 
транспорт, която 
включва:
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ефекти. Инвестициите 
обхващат мобилните 
активи, оперативната 
съвместимост и 
изграждането на 
капацитет. 

портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

стратегическа оценка на 
околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

мерки за подсилване на 
капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 7.1 

Текст, предложен от Комисията

7. Насърчаване на 
устойчиво развития 
транспорт и премахване 
на участъците с 
недостатъчен капацитет 
в ключови мрежови 
инфраструктури (по 
член 9, параграф 7)

7.1. Автомобилен 
транспорт: Наличие на 
всеобхватен национален 
план за транспорта, в 
който са подходящо 
определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 

– Въведен е всеобхватен 
план за транспорта, 
който включва:
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транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
(включително 
обществения транспорт 
на регионално и местно 
равнище). 

– определяне на 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната мрежа TEN-Т, 
във всеобхватната 
мрежа и във 
второстепенната мрежа. 
Определянето на 
приоритетите следва да 
отчита приноса на 
инвестициите към 
мобилността, 
устойчивостта, 
намаляването на 
емисиите на парникови 
газове и приноса към 
единното европейско 
транспортно 
пространство;

– портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

– стратегическа оценка 
на околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

– мерки за подсилване 
на капацитета на 
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междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

7.2. Железопътен 
транспорт: Наличие на 
специална глава за 
развитието на 
железопътния транспорт 
във всеобхватния 
национален план за 
транспорта, в която са 
подходящо определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
на железопътната 
система съобразно 
приноса на тези мрежи 
към мобилността, 
устойчивостта и 
националните и 
европейските мрежови 
ефекти. Инвестициите 
обхващат мобилните 
активи, оперативната 
съвместимост и 
изграждането на 
капацитет. 

– Въведена е специална 
глава за развитието на 
железопътния транспорт 
в рамките на 
всеобхватен план за 
транспорта, която 
включва:

2. портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);
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3. стратегическа оценка 
на околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

4. мерки за подсилване 
на капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

Изменение, внесено от Парламента

7. Насърчаване на 
устойчиво развития 
транспорт и премахване 
на участъците с 
недостатъчен капацитет 
в ключови мрежови 
инфраструктури (по 
член 9, параграф 7)

7.1. Автомобилен 
транспорт: Наличие на 
всеобхватен национален 
план за транспорта, в 
който са подходящо 
определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
(включително 
обществения транспорт 
на регионално и местно 
равнище). 

– Въведен е всеобхватен 
план за транспорта, 
който включва:

– определяне на 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната мрежа TEN-Т, 
във всеобхватната 
мрежа и във 
второстепенната мрежа. 
Определянето на 
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приоритетите следва да 
отчита приноса на 
инвестициите към 
мобилността, 
устойчивостта 
(включително 
безопасността), 
намаляването на 
емисиите на парникови 
газове и приноса към 
единното европейско 
транспортно 
пространство;

– портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

– стратегическа оценка 
на околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

– мерки за подсилване 
на капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на
портфейла от проекти.

7.2. Железопътен 
транспорт: Наличие на 
специална глава за 
развитието на 
железопътния транспорт 
във всеобхватния 
национален план за 
транспорта, в която са 
подходящо определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 

– Въведена е специална 
глава за развитието на 
железопътния транспорт 
в рамките на 
всеобхватен план за 
транспорта, която 
включва:
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на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
на железопътната 
система съобразно 
приноса на тези мрежи 
към мобилността, 
устойчивостта и 
националните и 
европейските мрежови 
ефекти. Инвестициите 
обхващат мобилните 
активи, оперативната 
съвместимост и 
изграждането на 
капацитет. 

2. портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

3. стратегическа оценка 
на околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

4. мерки за подсилване 
на капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.
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Изменение 39

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 7.1 

Текст, предложен от Комисията

7. Насърчаване на 
устойчиво развития 
транспорт и премахване 
на участъците с 
недостатъчен капацитет 
в ключови мрежови 
инфраструктури (по 
член 9, параграф 7)

7.1. Автомобилен 
транспорт: Наличие на 
всеобхватен национален 
план за транспорта, в 
който са подходящо 
определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
(включително 
обществения транспорт 
на регионално и местно 
равнище). 

– Въведен е всеобхватен 
план за транспорта, 
който включва:

– определяне на 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната мрежа TEN-Т, 
във всеобхватната 
мрежа и във 
второстепенната мрежа. 
Определянето на 
приоритетите следва да 
отчита приноса на 
инвестициите към 
мобилността, 
устойчивостта, 
намаляването на 
емисиите на парникови 
газове и приноса към 
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единното европейско 
транспортно 
пространство;

– портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

– стратегическа оценка 
на околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

– мерки за подсилване 
на капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

7.2. Железопътен 
транспорт: Наличие на 
специална глава за 
развитието на 
железопътния транспорт 
във всеобхватния 
национален план за 
транспорта, в която са 
подходящо определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
на железопътната 
система съобразно 

– Въведена е специална 
глава за развитието на 
железопътния транспорт 
в рамките на 
всеобхватен план за 
транспорта, която 
включва:
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приноса на тези мрежи 
към мобилността, 
устойчивостта и 
националните и 
европейските мрежови 
ефекти. Инвестициите 
обхващат мобилните 
активи, оперативната 
съвместимост и 
изграждането на 
капацитет. 

2. портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

3. стратегическа оценка 
на околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

4. мерки за подсилване 
на капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

Изменение, внесено от Парламента

7. Насърчаване на 
устойчиво развития
транспорт и премахване 
на участъците с 
недостатъчен капацитет 
в ключови мрежови 
инфраструктури (по 
член 9, параграф 7)

7.1. Автомобилен 
транспорт: Наличие на 
всеобхватен национален 
план за транспорта, в 
който са подходящо 
определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-

– Въведен е всеобхватен 
план за транспорта, 
който включва:
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Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
(включително 
обществения транспорт 
на регионално и местно 
равнище). 
Транспониране и 
прилагане на 
Директива 2011/76/ЕС 
относно заплащането 
на такси от 
тежкотоварни 
автомобили за 
използване на 
определени 
инфраструктури. 

– определяне на 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната мрежа TEN-Т, 
във всеобхватната 
мрежа и във 
второстепенната мрежа. 
Определянето на 
приоритетите следва да 
отчита приноса на 
инвестициите към 
мобилността, 
устойчивостта, 
намаляването на 
емисиите на парникови 
газове и приноса към 
единното европейско 
транспортно 
пространство;

– портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);
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– стратегическа оценка 
на околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

– мерки за подсилване 
на капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

– Въвеждане на 
национални пътни 
системи за 
потребителски такси 
в съответствие с 
разпоредбите на 
2011/76/ЕС, 
включително 
прилагане на 
възстановяване на 
разходите за 
инфраструктура, 
шумово замърсяване и 
замърсяване на въздуха 
по отношение на 
всички магистрали от 
въвеждането им в 
експлоатация.

7.2. Железопътен 
транспорт: Наличие на 
специална глава за 
развитието на 
железопътния транспорт 
във всеобхватния 
национален план за 
транспорта, в която са 
подходящо определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 

– Въведена е специална 
глава за развитието на 
железопътния транспорт 
в рамките на 
всеобхватен план за 
транспорта, която 
включва:
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инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
на железопътната 
система съобразно 
приноса на тези мрежи 
към мобилността, 
устойчивостта и 
националните и 
европейските мрежови 
ефекти. Инвестициите 
обхващат мобилните 
активи, оперативната 
съвместимост и 
изграждането на 
капацитет. 

2. портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

3. стратегическа оценка 
на околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

4. мерки за подсилване 
на капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

Обосновка

Понастоящем политиката на сближаване допуска финансирането на изграждане на 
автомагистрали, които не са оборудвани с обекти за събиране на пътна такса от 
началото на тяхната експлоатация. Тази разпоредба следва да гарантира, че 
национални системи за събиране на пътни такси за моторните превозни средства се 
прилагат по отношение на всички проекти, получаващи съфинансиране от ЕС, и че 
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приходите се използват за възстановяване на разходите за инфраструктура, което 
води до намаляване на необходимостта от съфинансиране.

Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 7.1 

Текст, предложен от Комисията

7. Насърчаване на 
устойчиво развития 
транспорт и премахване 
на участъците с 
недостатъчен капацитет 
в ключови мрежови 
инфраструктури (по 
член 9, параграф 7)

7.1. Автомобилен 
транспорт: Наличие на 
всеобхватен национален 
план за транспорта, в 
който са подходящо 
определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
(включително 
обществения транспорт 
на регионално и местно 
равнище).

Въведен е всеобхватен 
план за транспорта, 
който включва:

определяне на 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната мрежа TEN-Т, 
във всеобхватната 
мрежа и във 
второстепенната мрежа. 
Определянето на 
приоритетите следва да 
отчита приноса на 
инвестициите към 
мобилността, 
устойчивостта, 
намаляването на 
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емисиите на парникови 
газове и приноса към 
единното европейско 
транспортно 
пространство;

портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

стратегическа оценка на 
околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

мерки за подсилване на 
капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за
реализиране на 
портфейла от проекти.

7.2. Железопътен 
транспорт: Наличие на 
специална глава за 
развитието на 
железопътния транспорт 
във всеобхватния 
национален план за 
транспорта, в която са 
подходящо определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 

Във всеобхватния план 
за транспорта се 
съдържа специална 
глава за развитието на 
железопътния 
транспорт, която 
включва:
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на железопътната 
система съобразно 
приноса на тези мрежи 
към мобилността, 
устойчивостта и 
националните и 
европейските мрежови 
ефекти. Инвестициите 
обхващат мобилните 
активи, оперативната 
съвместимост и 
изграждането на 
капацитет. 

портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

стратегическа оценка на 
околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

мерки за подсилване на 
капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

Изменение, внесено от Парламента

7. Насърчаване на 
устойчиво развития 
транспорт и премахване 
на участъците с 
недостатъчен капацитет 
в ключови мрежови 
инфраструктури (по 
член 9, параграф 7)

7.1. Автомобилен 
транспорт и водни 
пътища: Наличие на 
всеобхватен, ефикасен 
интермодален
национален план за 
транспорта, в който са 
подходящо определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите, 
включително 

Въведен е всеобхватен 
план за транспорта, 
който включва:
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интелигентни 
транспортни системи,
в основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
(включително 
обществения транспорт 
на регионално и местно 
равнище).

определяне на 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната мрежа TEN-Т, 
във всеобхватната 
мрежа и във 
второстепенната мрежа. 
Определянето на 
приоритетите следва да 
отчита приноса на 
инвестициите към 
мобилността, 
устойчивостта, 
намаляването на 
емисиите на парникови 
газове и приноса към 
единното европейско 
транспортно 
пространство;

портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

стратегическа оценка на 
околната среда, която 
отговаря на правните 
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изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

мерки за подсилване на 
капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

7.2. Железопътен 
транспорт: Наличие на 
специална глава за 
развитието на 
железопътния транспорт 
във всеобхватния 
национален план за 
транспорта, в която са 
подходящо определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
на железопътната 
система съобразно 
приноса на тези мрежи 
към мобилността, 
устойчивостта и 
националните и 
европейските мрежови 
ефекти. Инвестициите 
обхващат мобилните 
активи, оперативната 
съвместимост и 
изграждането на 
капацитет. 

Във всеобхватния план 
за транспорта се 
съдържа специална 
глава за развитието на 
железопътния 
транспорт, която 
включва:

портфейл от 
реалистични и 
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концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

стратегическа оценка на 
околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

мерки за подсилване на 
капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

Изменение 41

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 7.2 

Текст, предложен от Комисията

7. Насърчаване на 
устойчиво развития 
транспорт и премахване 
на участъците с 
недостатъчен капацитет 
в ключови мрежови 
инфраструктури (по 
член 9, параграф 7)

7.1. Автомобилен 
транспорт: Наличие на 
всеобхватен национален 
план за транспорта, в 
който са подходящо 
определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
(включително 
обществения транспорт 

Въведен е всеобхватен 
план за транспорта, 
който включва:
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на регионално и местно 
равнище).

определяне на 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната мрежа TEN-Т, 
във всеобхватната 
мрежа и във 
второстепенната мрежа. 
Определянето на 
приоритетите следва да 
отчита приноса на 
инвестициите към 
мобилността, 
устойчивостта, 
намаляването на 
емисиите на парникови 
газове и приноса към 
единното европейско 
транспортно 
пространство;

портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

стратегическа оценка на 
околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

мерки за подсилване на 
капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

7.2. Железопътен 
транспорт: Наличие на 
специална глава за 
развитието на 

Във всеобхватния план 
за транспорта се 
съдържа специална 
глава за развитието на 
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железопътния транспорт 
във всеобхватния 
национален план за 
транспорта, в която са 
подходящо определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
на железопътната 
система съобразно 
приноса на тези мрежи 
към мобилността, 
устойчивостта и 
националните и 
европейските мрежови 
ефекти. Инвестициите 
обхващат мобилните 
активи, оперативната 
съвместимост и 
изграждането на 
капацитет. 

железопътния 
транспорт, която 
включва:

портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

стратегическа оценка на 
околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

мерки за подсилване на 
капацитета на 
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междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

Изменение, внесено от Парламента

7. Насърчаване на 
устойчиво развития 
транспорт и премахване 
на участъците с 
недостатъчен капацитет 
в ключови мрежови 
инфраструктури (по 
член 9, параграф 7)

7.1. Автомобилен 
транспорт: Наличие на 
всеобхватен национален 
план за транспорта, в 
който са подходящо 
определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
(включително 
обществения транспорт 
на регионално и местно 
равнище).

Въведен е всеобхватен 
план за транспорта, 
който включва:

определяне на 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната мрежа TEN-Т, 
във всеобхватната 
мрежа и във 
второстепенната мрежа. 
Определянето на 
приоритетите следва да 
отчита приноса на 
инвестициите към 
мобилността, 
устойчивостта, 
намаляването на 
емисиите на парникови 
газове и приноса към 
единното европейско 
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транспортно 
пространство;

портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

стратегическа оценка на 
околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

мерки за подсилване на 
капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.

7.2. Железопътен 
транспорт: Наличие на 
специална глава за 
развитието на 
железопътния транспорт 
във всеобхватния, 
ефикасен 
интермодален
национален план за 
транспорта, в която са 
подходящо определени 
приоритетите по 
отношение на 
инвестициите в 
основната 
трансевропейска мрежа 
на мрежата за 
транспортна 
инфраструктура (TEN-
Т), във всеобхватната 
мрежа (инвестиции, 
различни от тези в 
основната TEN-Т) и във 
второстепенната мрежа 
на железопътната 

Във всеобхватния план 
за транспорта се 
съдържа специална 
глава за развитието на 
железопътния 
транспорт, която 
включва:
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система съобразно 
приноса на тези мрежи 
към мобилността, 
устойчивостта и 
националните и 
европейските мрежови 
ефекти. Инвестициите 
обхващат мобилните 
активи, оперативната 
съвместимост и 
изграждането на 
капацитет.

портфейл от 
реалистични и 
концептуално изчистени 
проекти (включително 
календар за 
изпълнението и 
бюджетна рамка);

стратегическа оценка на 
околната среда, която 
отговаря на правните 
изисквания по 
отношение на плана за 
транспорта; 

мерки за подсилване на 
капацитета на 
междинните звена и на
бенефициерите за 
реализиране на 
портфейла от проекти.
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