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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджети да включи 

в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че бюджетът, отпуснат за транспорта и туризма, следва да бъде в 

съответствие със значението и приноса на тези сектори за икономическия растеж, 

устойчивото развитие, интересите на ползвателите и наличието на доброкачествени 

работни места в Съюза; във връзка с това изразява съжаление, че бюджетните 

редове, свързани с транспортния сектор във функция 1а, са претърпели 

допълнителни, наложени от Съвета, намаления, и изисква те да бъдат възстановени 

на първоначалното им равнище; 

2. отново посочва значението на инструмента за финансиране на Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ) за завършване на трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и за постигане на Eдинно европейско транспортно пространство ; 

подчертава, че бюджетните съкращения в МСЕ, направени в миналото поради 

финансирането на инициативата за Европейския фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ), следва да се избягват в бъдеще; изразява съжаление, че не беше възможно 

постигането на пълно възстановяване на средствата за МСЕ; призовава Комисията 

да предложи нови инициативи и финансови правила, които да се прилагат за 

комбинации от безвъзмездни средства от финансиране по линията на МСЕ — 

Транспорт и на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); 

3. счита, че МСЕ е основен инструмент, който носи значителна европейска добавена 

стойност за оптимизирането на транспортната мрежа в целия Съюз, свързването 

и/или модернизирането на нова и съществуваща транспортна инфраструктура и 

осигуряването на оперативна съвместимост на транспортните услуги; счита, че 

следва да бъдат гарантирани необходимите средства, за да се осигури постигането 

на основния обхват на МСЕ - Транспорт, отнасящ се до основната мрежа; 

подчертава необходимостта от подобряване на координацията между държавите 

членки с цел да се гарантира последователност на трансграничните проекти като 

част от основните железопътни, въздушни и пътна инфраструктури; подчертава 

също така значението на финансирането на специални планове за модернизиране на 

най-податливата на повреди инфраструктура, каквато са мостовете и подлезите; 

подчертава значението на инвестициите в регионалните летища като катализатор за 

ефективността и производителността на предприятията и регионалното 

икономическо развитие; 

4. подчертава необходимостта от оказването на по-нататъшна подкрепа на 

високоскоростните железопътни проекти, свързващи западните и източните части 

на Европа; отново подчертава значението на завършването на липсващите отсечки 

от демонтирани регионални трансгранични железопътни връзки, както и 

модернизирането и поддръжката на съществуващата транспортна инфраструктура, 

което би позволило по-добро сътрудничество между държавите членки и/или трети 

държави, например създаването на Черноморски макрорегион; приветства подхода 

на Комисията да съфинансира възстановяването на регионалните трансгранични 

железопътни връзки, които са били демонтирани или изоставени; изтъква, че 

оптимизираната инфраструктура е от ключово значение за развитието на 
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"изоставащите региони" на Съюза и приканва Комисията да разработи специфични 

бюджетни инструменти в нейна подкрепа; насърчава държавите членки, 

трансграничните региони и Комисията да засилят допълнително тези проекти 

„отдолу нагоре“; 

5. счита, че в контекста на неотдавнашните инициативи на Комисията и Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ) за даване на приоритет на заемите и новите финансови 

инструменти, е важно да се предоставят достатъчно ресурси за безвъзмездни 

средства, тъй като безвъзмездните средства продължават да бъдат основен 

инструмент за финансиране в транспортния сектор, най-вече за инфраструктура и 

други проекти, особено такива при които може да се предвиди липса на частни 

инвестиции; припомня, че за постигането на целите на програмата TEN-T, 

жизненоважно е високо технологични проекти, като например Европейската 

система за управление на железопътното движение (ERTMS), да получат 

достатъчни ресурси, включително като се използват възможностите за публично-

частни партньорства, насочени посредством схемата на ЕФСИ, за да се даде тласък 

на необходимите обеми през останалата част от настоящата многогодишна 

финансова рамка (МФР); при все това подчертава значението на полезните 

взаимодействия между различните схеми за финансиране, като МСЕ, ЕФСИ и 

ЕСИФ, с цел да се постигне максимално въздействие от фондовете на Съюза; 

6. отправя искане към Комисията да представи доклад относно нивото на прилагане и 

усвояване на структурните и кохезионните фондове в инфраструктурни проекти, 

като посочи кои от тях допринасят за развитието на основната мрежа, коридорите и 

широкообхватната мрежа; изисква от Комисията да представя пред Парламента и 

Съвета годишни прегледи на всички съфинансирани от Съюза конкретни проекти в 

секторите на транспорта и туризма, включително с подробности за съответните 

суми; в допълнение призовава Комисията във връзка с публикувания неотдавна 

пакет за мобилност да представи общ преглед на съществуващите и планираните 

безопасни и сигурни места за паркиране за шофьорите на камиони; отправя искане 

към Комисията да представи оценка на разходите за модернизиране на 

съществуващите и изграждане на нови, безопасни и сигурни места за паркиране и 

да проучи възможните варианти на схеми за финансиране на европейско равнище; 

7. подчертава значението на целите, поставени от COP 21, по отношение на 

транспорта с цел борба с изменението на климата; подчертава, че следва да бъдат на 

разположение финансови средства за осигуряване на преминаването от 

автомобилен транспорт към устойчиви видове транспорт (железопътен, воден и 

такъв по вътрешните водни пътища), както и за оптимизиране на мултимудалните 

връзки и преминаване към цифрови транспортни услуги; отново потвърждава 

значението на укрепването на икономика на нисковъглероден транспорт 

посредством разработването на коридорите за железопътен товарен превоз, които 

представляват съществен елемент за преминаването на товарния превоз от 

автомобилен към железопътен и за подобряването на устойчивостта на 

железопътния транспорт; счита, че Европейската система за управление на 

железопътното движение (ERTMS), следва да бъде разгърната, за да се увеличат 

максимално ползите за оперативната съвместимост в рамките на Единното 

европейско железопътно пространство; насърчава държавите членки да инвестират 

в интелигентен, устойчив и интегриран обществен транспорт; препоръчва също така 



 

AD\1132474BG.docx 5/10 PE606.064v02-00 

 BG 

да се обърне внимание на намаляването на шума в транспорта, за да се осигури на 

гражданите среда с високо качество; насърчава Комисията да финансира и подкрепя 

проекти за развитие и подобряване на речния транспорт, като например драгирането 

и почистването на река Дунав. 

8. подчертава решаващата роля на Европейската глобална навигационна спътникова 

система „Галилео“ и Европейската геостационарна служба за навигационно 

покритие (EGNOS), за транспортната система, и по-специално за сигурността, 

безопасността, включително на въздушния, автомобилния, железопътния и морския 

транспорт, както и за разработването и използването на мултимодални и автономни 

транспортни системи; отново изтъква значението на наличието на достатъчна 

финансова подкрепа за приложения надолу и нагоре по веригата в рамките на 

бюджета за европейските програми за ГНСС и "Хоризонт 2020"; изразява 

съжаление по повод на намалението с 9,6 % на бюджетните ресурси за 

Европейската агенция за ГНСС — „Галилео“ и EGNOS; настоява за възстановяване 

на бюджетните редове, предназначени за европейските космически програми, за 

които е предвидено допълнително намаление от 5%, на изходното равнище и за 

продължаване на адекватно финансиране на космическите програми, чиито разходи 

следва да не се подценяват; 

9. призовава Комисията да гарантира финансирането за разработване и осигуряване на 

глобални инфраструктури и услуги за спътникова радионавигация за 

инфраструктурата на „Галилео“ и EGNOS; отново изтъква колко е важно заделянето 

на достатъчни средства за Галилео и EGNOS през 2018 г. с цел гарантиране на 

непрекъснати услуги на ГНСС за интелигентни пътища и свързани превозни 

средства, интелигентен флот, управление на товарите и движението, като например 

Управлението на въздушното движение (УВД), ERTMS, системата за спешни 

повиквания eCall; счита, че за EGNOS следва да бъде заделено необходимото 

финансиране, за да се позволи разширяването на покритието на EGNOS за 

Югоизточна и Източна Европа като приоритет, а по-нататък и за Африка и Близкия 

изток, както и за целите на придобиване на необходимите станции за измерване и 

контрол на интегритета (RIMS) и за тяхното свързване към системата; 

10. подчертава ключовото значение на задачите на Европейската агенция за ГНСС 

(GSA) по отношение на „Галилео“ и EGNOS, и също така признава приноса на GSA 

за конкурентоспособността на Съюза и технологичните иновации; изразява 

загриженост, че не са отпуснати достатъчно средства на Европейската агенция за 

ГНСС, така че тя да изпълни своя мандат, и счита, че е необходимо Европейската 

агенция за ГНСС да разполага с подходящ персонал, включително с 

високоспециализирани експерти, за да се гарантира гладкото функциониране и 

експлоатация на европейските програми за ГНСС; подчертава също така значимия 

принос на Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) в качеството й на 

сертифициращ орган за предоставяне на услуги по EGNOS и при подготвителните 

действия, необходими за наблюдението на резултатите от работата на „Галилео“; 

11. подчертава значението на европейските транспортни агенции за доброто 

функциониране на европейското транспортно пространство; счита, че следва да им 

бъдат разпределени достатъчно бюджетни средства, в съответствие с приетите 

неотдавна или очаквани промени в отговорностите им; 
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12. изтъква значението на ефективното и окончателно третиране на проблема с 

миграционните потоци, независимо дали са по море или по суша; изразява надежда, 

че Европейската агенция по морска безопасност, Европейска агенция за гранична и 

брегова охрана и Frontex ще получат подходящо финансиране с оглед 

патрулирането по външните граници на Съюза; 

13. обръща внимание на предизвикателствата, свързани с авиационната безопасност и 

сигурност и значението на приноса на Европейската агенция за авиационна 

безопасност (ЕААБ) в тази област, по-специално по отношение на заплахите за 

киберсигурността и на метеорологичните условия в космоса, както и по отношение 

на безопасността на пътниците във въздушното пространство извън Съюза; 

подчертава важността да се разпредели подходящо финансиране за ЕААБ с цел да 

се гарантира успешното поемане на нейните нови отговорности, както е посочено в 

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи 

правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска 

агенция за авиационна безопасност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета1; 

14. подчертава още веднъж, че ЕААБ вече е съкратила 5% от длъжностите си в рамките 

на пет години, както е договорено в Междуинституционално споразумение; ето 

защо счита, че всякакви предложени от Съвета допълнителни съкращения биха 

могли да застрашат правилното функциониране на ЕААБ и да възпрепятстват ЕААБ 

в изпълнението на вече възложените ѝ задачи, както и на тези, които предстои да ѝ 

бъдат възложени от законодателния орган; подчертава освен това, че новите 

длъжности в ЕААБ, необходими за изпълняването на допълнителни задачи поради 

новостите в политиката и новото законодателство, следва да се отчитат извън 

целите за намаляване; 

15. подчертава, че длъжностите в ЕААБ (включително свързаните пенсии), които са 

изцяло финансирани от промишлеността и следователно нямат влияние върху 

бюджета на Съюза, следва да не подлежат на каквото и да било съкращение на 

персонала, предвидено в Междуинституционалното споразумение; 

16. подчертава, че следва да бъде оставено на преценката на ЕААБ решението за 

увеличаване на броя длъжности, изцяло финансирани от промишлеността през 

финансовата година, в съответствие с обема на работа, в съответствие с 

потребностите на сектора; подчертава, че за тази цел, в допълнение към броя 

длъжности, финансирани от такси и вноски, които вече са получили разрешение 

чрез приемането на бюджета на ЕААБ, бюджетният орган следва да посочва и 

допълнителния процент на длъжности (с горен таван от 10%), които биха могли да 

бъдат позволени от управителния съвет на ЕААБ по предложение от страна на 

ЕААБ да отговори на непредвидено развитие в търсенето на пазара; подчертава 

освен това, че решението на управителния съвет следва да се основава на 

документирана оценка на непредвидено работно натоварване и критерии за 

ефективност; 

17. подчертава значението на програмата „Хоризонт 2020“ за насърчаването и 

оказването на подкрепа за проекти, свързани с изследователската дейност и 

                                                 
1 COM(2015)0613. 
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иновациите в областта на управлението на интелигентните транспортни логистични 

системи и мобилността, включително като например автономното шофиране, 

публичната и споделената мобилност, както и транспортната безопасност; изразява 

съжаление по повод намаляването на финансирането на програмата „Хоризонт 

2020“ за научни изследвания и иновации, свързани с транспорта; счита, че 

постигането на сигурен и безпроблемен интелигентен интегриран транспорт 

представлява значителна добавена стойност за Съюза за подобряване на 

европейската транспортна система; подчертава необходимостта от засилване на 

приноса на „Хоризонт 2020“ и МСЕ , заедно с други източници на финансиране от 

Съюза от значение за проекти в областта на безопасността, сигурността, иновациите 

и цифровизацията в авиацията, с активното участие на ЕААБ в процедурите им за 

възлагане на обществени поръчки и в изпълнението; 

18. отново изтъква значението на осигуряването на подходящо финансиране за 

съвместните предприятия, сред които SESAR, SHIFT2RAIL и CLEAN SKY; счита, 

че съвместното предприятие SHIFT2RAIL следва да отдава предимство на 

проектите за оперативна съвместимост и да максимизира ползите за оперативната 

съвместимост в рамките на Единно европейско железопътно пространство; счита, че 

е важно да продължи разпределянето на средства, които биха дали възможност за 

поддържане на инфраструктурата и зачитане на нормите за качество, с цел 

гарантиране на по-голяма защита и безопасност за потребителите; 

19. изтъква необходимостта от адекватно финансиране за изпълнението на 

компонентите на SESAR с цел да се осигури разгръщането на функционалните 

възможности на управлението на въздушното движение (ATM), за които се счита, 

че са от основно значение за подобряването на функционирането на системата за 

ATM на Съюза; 

20. призовава Комисията да представи резултатите от успешни пилотни проекти и 

подготвителни действия, финансирани през последните години от общия бюджет на 

Съюза; в частност, призовава Комисията да представи актуалното положение на 

пилотния проект за по-чисто космическо пространство чрез извеждане от орбита и 

за иновативни материали за космическо оборудване, с цел да бъде подобрена 

ефективността на бъдещата Съвместна технологична инициатива в космическия 

сектор; 

21. насърчава Комисията да даде още по-голям приоритет на финансирането на мерките 

за сигурност и безопасност за всички транспортни средства, което би оказало 

въздействие върху пътникопотоците; насърчава Комисията да се съсредоточи върху 

безопасността на по-уязвимите участници в движението, като например 

пешеходците, велосипедистите и мотоциклетистите; насърчава Комисията да 

подкрепя инициативи, които биха могли да подобрят пътната безопасност и по-този 

начин да спомогне за постигането на стратегическата цел за намаляване на броя на 

смъртните случаи наполовина до 2020 г., както и на броя на тежко ранените; 

приканва Комисията да отчете значителните разминавания в качеството на 

инфраструктурите между "изоставащите региони" и останалите части на Европа; 

призовава за по-интензивни инвестиции за "изоставащите региони"; 

22. подчертава значението на това да бъде оказвана подкрепа на устойчивия туризъм, 
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като същевременно бъдат закриляни неговите източници в рамките на природното, 

културното, историческото и промишленото наследство; изтъква значението на 

прехода към устойчив туризъм, което предполага по-добра координация между 

туризма и инфраструктурните проекти; изтъква, че насърчаването на мрежата 

EuroVelo в съчетание с железопътната мрежа TEN-T предоставя интересни 

екологични и икономически ползи, не на последно място за малките и средните 

предприятия (МСП); изтъква, че МСП в секторите на транспорта и туризма се 

затрудняват в приспособяването към цифровите трансформации и се нуждаят от 

подкрепа; призовава за повишаване на финансирането за сектора на туризма и по-

специално за МСП и тяхната цифровизация; счита, че е необходимо разпределянето 

на средства за планинските, селскостопанските, островните и отдалечените региони 

с оглед по-нататъшното развитие на туризма в тези области; 

23. изразява също така убеждението си, че е необходимо бъде развит в по-голяма 

степен безпрепятственият достъп до туристически услуги за лицата с намалена 

подвижност; призовава Комисията да подкрепя различни възможности за 

финансиране на мерки за осигуряване на достъпност на транспортните услуги, 

транспортните средства, инфраструктурите и интермодалните транспортни 

центрове, както и допълнителни мерки за подобряване на достъпността на 

транспорта за лица с увреждания; 

24. приветства новата инициатива InterRail и счита, че тя би могла да предостави на 

младото поколение шанс да се възползва от свободата на движение, като пътува по 

екологосъобразен начин, и призовава за този проект, по подобие на други такива в 

областта на туризма, да бъде вписан в директен, специално заделен бюджетен ред 

от функция 1а, свързан с транспортния сектор и други сектори от значение за 

конкурентоспособността и растежа на Съюза; отново призовава Комисията да внесе 

съответните предложения в тази връзка; 

25. насърчава Комисията да работи за съживяването на комфортните европейски нощни 

влакове като устойчива алтернатива на близките полети и далечните автомобилни 

пътувания; 
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