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Изменение  1 

Даниела Аюто, Марко Вали, Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано, Пиерникола 

Педичини, Лаура Ферара, Тициана Бегин, Елеонора Еви, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Транспортен стълб на Механизма за свързване на Европа след 2020 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 18 a (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  18а. Насърчава държавите членки 

да представят проекти по МСЕ по 

допълващ и неизчерпателен начин 

спрямо проектите, съфинансирани 

от европейските структурни и 

инвестиционни фондове, като 

отчитат нуждите на цялата 

транспортна мрежа в рамките на 

своята територия; 

Or. en 
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Изменение  2 

Марко Вали, Даниела Аюто, Роза Д'Амато, Пиерникола Педичини, Дарио 

Тамбурано, Елеонора Еви, Тициана Бегин, Лаура Ферара, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Транспортен стълб на Механизма за свързване на Европа след 2020 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

19. припомня, че завършването на 

основната транспортна мрежа в ЕС и 

изпълнението на приоритетите на 

политиката ще продължат да се нуждаят 

от участието в процеса на вземане на 

решения на гражданите и 

заинтересованите страни, от 

прозрачност при оценката и 

мониторинга на околната среда и на 

финансовото изпълнение на проектите, 

от подобряване на интеграцията на 

различните видове транспорт, и от 

насърчаване на комодалните операции; 

19. припомня, че завършването на 

основната транспортна мрежа в ЕС и 

изпълнението на приоритетите на 

политиката ще продължат да се нуждаят 

от участието в процеса на вземане на 

решения на гражданите и 

заинтересованите страни, от 

прозрачност при оценката и 

мониторинга на околната среда и на 

финансовото изпълнение на проектите, 

от подобряване на интеграцията на 

различните видове транспорт, и от 

насърчаване на комодалните операции; 

изтъква необходимостта от 

повторна оценка на текущите 

проекти по МСЕ, които са спорни и 

които не гарантират действителна 

икономическа, социална и екологична 

добавена стойност за съответните 

държави членки; 

Or. en 

 

 


