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Изменение 1
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. припомня, че подобряването на 
достъпността, укрепването на 
регионалните икономики и постигането 
на сближаване са едни от целите на 
програмата „Трансевропейска 
транспортна мрежа“ (TEN-T) и са 
напълно съвместими с необходимостта 
от ефективна мобилност, като отговарят 
на предизвикателствата на изменението 
на климата и общите цели на вътрешния 
пазар;

1. припомня, че подобряването на 
достъпността, укрепването на 
регионалните и местните икономики и 
постигането на сближаване са едни от 
целите на програмата „Трансевропейска 
транспортна мрежа“ (TEN-T) и са 
напълно съвместими с необходимостта 
от ефективна мобилност, като отговарят 
на предизвикателствата на изменението 
на климата и общите цели на вътрешния 
пазар;

Or. en

Изменение 2
Ville Itälä

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. припомня, че около 23,7% (82 
милиарда евро) от разпределението на 
финансирането по Кохезионния и 
Структурните фондове за периода 2007-
2013 г. са предназначени за 
транспорт, но само половината от 
тях ще бъдат изразходвани за 
проекти от TEN-T (17 милиарда евро 
за приоритетната мрежа от TEN-T 
и 27,2 милиарда евро за цялостната 
част); останалата половина се очаква 
да бъде инвестирана в национални, 
регионални и местни проекти, които не 
са посочени в картите на TEN-T;

2. припомня, че разпределението на 
финансирането по Кохезионния и 
Структурните фондове трябва да 
подкрепя възможно най-добре 
проектите по TEN-T; при 
разпределянето на средствата също 
така следва да се вземат предвид 
национални, регионални и местни 
проекти, които не са посочени в картите 
на TEN-T;

Or. fi
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Изменение 3
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. припомня неравновесието в
планираните транспортни инвестиции за 
различните видове (за пътна 
инфраструктура 41 милиарда евро в 
сравнение с 23,6 милиарда евро за 
железопътна и € 0,6 милиарда евро за 
вътрешните водни пътища), което не
спомага нито за подобряване на целите 
за намаляване на емисиите на CO2 и 
бърза промяна на видовете транспорт, 
нито за гарантиране на тяхната 
справедлива и ефективна съвместимост;

3. припомня разпределението на
планираните транспортни инвестиции за 
различните видове (за пътна 
инфраструктура 41 милиарда евро в 
сравнение с 23,6 милиарда евро за 
железопътна и € 0,6 милиарда евро за 
вътрешните водни пътища), което не 
спомага достатъчно за подобряване на 
целите за намаляване на емисиите на
CO2 и бърза промяна на видовете 
транспорт, както и за гарантиране на 
тяхната справедлива и ефективна 
съвместимост;

Or. en

Изменение 4
Michel Dantin, Dominique Riquet

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. припомня неравновесието в 
планираните транспортни инвестиции за 
различните видове (за пътна 
инфраструктура 41 милиарда евро в 
сравнение с 23,6 милиарда евро за 
железопътна и € 0,6 милиарда евро за 
вътрешните водни пътища), което не 
спомага нито за подобряване на 
целите за намаляване на емисиите 
наCO2 и бърза промяна на видовете 
транспорт, нито за гарантиране на 
тяхната справедлива и ефективна 
съвместимост;

3. изразява съжаление поради
неравновесието в планираните 
транспортни инвестиции за различните 
видове (за пътна инфраструктура 41 
милиарда евро в сравнение с 23,6 
милиарда евро за железопътна и € 0,6 
милиарда евро за вътрешните водни 
пътища), което пречи за създаването 
на комбиниран и устойчив европейски 
транспорт; във връзка с това изразява 
желание европейското финансиране, 
предназначено за проекти за 
железопътен транспорт, да има 
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предимство и да се увеличи там, 
където пътната инфраструктура 
вече е развита на достатъчно 
равнище;

Or. fr

Изменение 5
Michel Dantin

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление поради 
тенденцията за отлагане на 
стартирането на трансгранични 
проекти и железопътни проекти като 
цяло, което води до риск мрежата TEN-
T да продължи да бъде слабо свързана 
агломерация от 27 национални мрежи;

4. изразява съжаление поради 
забавянето на трансгранични проекти и 
железопътни проекти като цяло, поради 
липсата на финанси от страна на 
Европейския съюз и твърде голямата 
зависимост от финансиране от 
държавите-членки, което води до риск 
мрежата TEN-T да продължи да бъде 
слабо свързана агломерация от 27 
национални мрежи;

Or. fr

Изменение 6
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление поради 
тенденцията за отлагане на 
стартирането на трансгранични проекти 
и железопътни проекти като цяло, което 
води до риск мрежата TEN-T да 
продължи да бъде слабо свързана 
агломерация от 27 национални мрежи;

4. изразява съжаление поради 
тенденцията за отлагане на 
стартирането на трансгранични проекти 
и железопътни проекти като цяло, което 
води до риск мрежата TEN-T да 
продължи да бъде слабо свързана 
агломерация от 27 национални мрежи и 
подчертава значението на 
установяването на връзки между 
приоритетните проекти по TEN-T и 
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на комбинирания транспорт;

Or. ro

Изменение 7
Ville Itälä

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. припомня, че по време на 
изграждането на мрежата TEN-T 
следва да се вземат предвид 
проектите, които излизат извън 
вътрешните граници на ЕС.
Граничните постове са важни за 
мрежата TEN-T, тъй като в тази 
област само политически консенсус 
не е достатъчен – необходимо е също 
практическо изпълнение, за да може 
мрежата да действа в 
трансграничните региони. Освен 
това, би следвало също така да се 
вземат предвид граничните постове 
по външните граници на ЕС.

Or. fi

Изменение 8
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. подчертава значението на 
транспорта като цяло, и на 
железопътния транспорт в 
частност, за гарантирането на 
териториалното, икономическото и 
социалното сближаване, както и за 
насърчаването на екологично 
ефективен транспорт, и призовава 



AM\850461BG.doc 7/13 PE454.469v01-00

BG

Комисията и държавите-членки да 
насърчават създаването на 
инфраструктура за осигуряване на 
високоскоростна железопътна връзка 
между столиците на всички 
държави-членки;

Or. ro

Изменение 9
Michel Dantin, Dominique Riquet

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. изразява загриженост поради липсата 
на подробна информация за текущото 
изпълнение на инвестиции в 
транспорта; поставя под въпрос дали 
една по-точна оценка на изпълнението 
не подчертала сериозни забавяния на 
планираните инвестиции за 
разработването на проекти по ТЕN-T
и настоява, особено на фона на 
икономическата криза, за по-голяма 
сигурност по отношение на графика;

6. изразява загриженост поради липсата 
на подробна информация за текущото 
изпълнение на инвестиции в транспорта, 
както и поради признатите от 
мнозинството текущи проекти по 
TEN-T закъснения; във връзка с това 
призовава към една по-точна оценка на 
изпълнението на тези проекти и 
настоява, особено на фона на 
икономическата криза, за по-голяма 
сигурност по отношение на графика;

Or. fr

Изменение 10
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. изразява загриженост поради липсата 
на подробна информация за текущото 
изпълнение на инвестиции в 
транспорта; поставя под въпрос дали 
една по-точна оценка на изпълнението 
не подчертала сериозни забавяния на 
планираните инвестиции за 

6. изразява загриженост поради липсата 
на подробна информация за текущото 
изпълнение на инвестиции в 
транспорта; поставя под въпрос дали 
една по-точна оценка на изпълнението 
не би подчертала сериозни забавяния на 
планираните инвестиции за 
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разработването на проекти по ТЕN-T и 
настоява, особено на фона на 
икономическата криза, за по-голяма 
сигурност по отношение на графика;

разработването на проекти по ТЕN-T и 
настоява, особено на фона на 
икономическата криза, за по-голяма 
сигурност по отношение на графика;
припомня на Комисията резолюцията 
на ЕП от 22 април 2009 г. относно 
Зелената книга относно бъдещето на 
политиката в областта на 
трансевропейската транспортна 
мрежа, в която в параграф 46 ЕП 
призовава „Комисията и ЕИБ 
ежегодно да представят на 
Парламента и Съвета списък на 
конкретни съфинансирани проекти 
във връзка със съфинансирането от 
страна на регионалните фондове, 
Кохезионния фонд и ЕИБ на проекти 
в рамките на трансевропейската 
транспортна мрежа, така както 
това вече се прави при 
съфинансирането на 
трансевропейската транспортна 
мрежа“;

Or. en

Изменение 11
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. обръща особено внимание на 
европейската добавена стойност на 
мрежата TEN-T, особено очевидна в 
трансграничните участъци на проектите 
и при свързването им с проекти за 
национални железопътни и вътрешни 
водни пътища;

7. обръща особено внимание на 
европейската добавена стойност на 
мрежата TEN-T, особено очевидна в 
трансграничните участъци на проектите 
и при свързването им с проекти за 
национални сухопътни, железопътни и 
вътрешни водни пътища;

Or. en
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Изменение 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Проектостановище
Параграф 7 а (нов) 

Проектостановище Изменение

7а. подчертава, че разпределянето на 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд, предназначени за транспорт, се 
прави между видовете транспорт и 
транспортните мрежи, без да се 
вземат предвид в достатъчна степен 
целите на Европейския съюз;

Or. fr

Изменение 13
Dominique Riquet

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. във връзка с това призовава за
увеличаване на средствата за 
цялостната мрежа TEN-T чрез
отделяне на средства за сближаване за 
транспортни проекти и посвещаване 
на определена сума в рамките на това 
финансиране за централната мрежа 
TEN-T, тъй като това ще доведе до по-
ефективно и последователно използване 
на средствата за сближаване, 
постигане на целите на ЕС, свързани с 
изменението на климата и устойчивото 
развитие и по-ефективно осъществяване 
на мрежата TEN-T;

8. във връзка с това призовава за по-
добро отчитане на европейската 
политика в областта на транспорта 
и по-конкретно, на TEN-T, при
заделянето на средства за политиката 
за сближаване, тъй като това ще доведе 
до по-ефективно и последователно 
използване на тези средства, 
постигане на целите на ЕС, свързани с 
изменението на климата и устойчивото 
развитие и по-ефективно осъществяване 
на мрежата TEN-T; приканва 
Комисията да обмисли 
възможността за въвеждане в 
рамките на политиката за 
сближаване на критерии за 
разпределяне и условия, които 
отчитат по-добре европейския 
интерес в областта на 
транспортните мрежи;
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Or. fr

Изменение 14
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. във връзка с това призовава за 
увеличаване на средствата за цялостната 
мрежа TEN-T чрез отделяне на 
средства за сближаване за 
транспортни проекти и посвещаване на 
определена сума в рамките на това 
финансиране за централната мрежа 
TEN-T, тъй като това ще доведе до по-
ефективно и последователно използване 
на средствата за сближаване, постигане 
на целите на ЕС, свързани с 
изменението на климата и устойчивото 
развитие и по-ефективно осъществяване 
на мрежата TEN-T;

8. във връзка с това призовава за 
увеличаване на средствата за цялостната 
мрежа TEN-T и за други транспортни 
проекти и посвещаване на определена 
сума в рамките на това финансиране за 
централната мрежа TEN-T, тъй като 
това ще доведе до по-ефективно и 
последователно използване на 
средствата за сближаване, постигане на 
целите на ЕС, свързани с изменението 
на климата и устойчивото развитие и 
по-ефективно осъществяване на 
мрежата TEN-T;

Or. en

Изменение 15
Michel Dantin

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. във връзка с това призовава за 
увеличаване на средствата за цялостната 
мрежа TEN-T чрез отделяне на средства 
за сближаване за транспортни проекти и 
посвещаване на определена сума в 
рамките на това финансиране за 
централната мрежа TEN-T, тъй като 
това ще доведе до по-ефективно и 
последователно използване на 
средствата за сближаване, постигане на 
целите на ЕС, свързани с изменението 

8. във връзка с това призовава за 
увеличаване на средствата за цялостната 
мрежа TEN-T чрез отделяне на средства 
за сближаване за трансгранични и/или 
комбинирани транспортни проекти и 
посвещаване на определена сума в 
рамките на това финансиране за 
централната мрежа TEN-T, тъй като 
това ще доведе до по-ефективно и 
последователно използване на 
средствата за сближаване, постигане на 
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на климата и устойчивото развитие и 
по-ефективно осъществяване на 
мрежата TEN-T;

целите на ЕС, свързани с изменението 
на климата и устойчивото развитие и 
по-ефективно осъществяване на 
мрежата TEN-T;

Or. fr

Изменение 16
Ville Itälä

Проектостановище
Параграф 8 а (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. подчертава, че държавите-членки 
би трябвало да се съсредоточат 
повече, отколкото в миналото, върху 
правилното използване на средствата 
от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз, защото равнището на грешки е 
значително в някои страни от ЕС.

Or. fi

Изменение 17
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 8 а (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. подчертава, че използването на 
информационните технологии и 
комуникации в сектора на сухопътния 
транспорт и връзките между него и 
други транспортни средства ще 
допринесе значително за подобряване 
на енергийната ефективност и 
пътната безопасност, и призовава 
Комисията и държавите-членки да 
гарантират координирано и 
ефективно изпълнение на 
интелигентни транспортни системи 
в рамките на Съюза и да ги подкрепят 
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чрез разпределяне на подходящи 
финансови средства;

Or. ro

Изменение 18
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 8 а (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. призовава Комисията да изработи 
насоки за добри практики за публични 
консултации относно големи проекти 
от общ интерес. Целта е да се 
избегнат нередките случаи, при 
които индивидуални опасения 
възпрепятстват транспортни 
проекти от общ интерес, 
ограничават ефективното използване 
на фондовете и пречат на 
постигането на целите на 
политиката на сближаване и на 
транспортната политика.

Or. en

Изменение 19
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 8 б (нов) 

Проектостановище Изменение

8б. призовава Комисията и 
държавите-членки да се възползват 
от средносрочния преглед на 
финансовата перспектива за периода 
2007-2013 г., който позволява на 
държавите-членки да преразгледат 
своите оперативни програми, за да 
отдадат по-голямо значение на 
приоритетните проекти за 
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трансевропейски транспорт;

Or. ro


