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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. приема за сведение предложения проект на бюджет за транспортната политика на 

ЕС по функция 1а, дял 6 „мобилност и транспорт“; подчертава настоятелно, че 

транспортната политика на ЕС е от ключово значение за свободното движение на 

лицата и стоките, за глобалната европейска интеграция, за социалното и 

териториалното сближаване в рамките на Съюза и за цялостната 

конкурентоспособност; подчертава поради това, че тази политика се нуждае от 

амбициозен бюджет за транспортния сектор, с цел запазване на надеждността на 

текущите проекти, гарантиране на подходяща мрежа на инфраструктури и 

осигуряване на правилното ѝ функциониране и на нейната безопасност, 

обезпечаване на сигурни дългосрочни инвестиции, засилващи европейските 

предприятия, и мобилизиране на допълнително финансиране от частния сектор; 

2. счита, че Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е жизненоважен инструмент, 

осигуряващ значителна европейска добавена стойност по отношение на 

оптимизирането на транспортната мрежа в Съюза като цяло чрез свързване и/или 

модернизиране на нова и съществуваща транспортна инфраструктура; подчертава 

решаващата роля на МСЕ в транспортния сектор за окончателното изграждане на 

основната и широкообхватна мрежа на трансевропейските транспортни мрежи 

(TEN-T) и изтъква, че в контекста на дългосрочно планиране МСЕ изисква 

стабилно и подходящо финансиране; изразява съжаление, че в миналото 

бюджетните съкращения бяха в ущърб на МСЕ и подчертава настоятелно, че са 

неприемливи нови съкращения на тази програма; приема за сведение, че 

Комисията предлага за програма МСЕ — транспорт увеличение съответно с 

39,4% и 5,3% на поетите задължения и на плащанията и счита, като се има 

предвид, че 2019 г. е първата година от текущата многогодишна финансова рамка, 

в която може да бъде искано допълнително финансиране за проекти, започнати в 

периода 2014—2016 г., че тези суми са минимумът; 

3. приветства пренасочването на средства от Кохезионния фонд в размер на 1,7 

милиарда евро за 2019 г. към програма МСЕ - Транспорт; припомня, че тези 

средства са заделени специално за инфраструктурните проекти по TEN-T в 

държавите членки, които имат право на финансиране по линия на Кохезионния 

фонд; 

4. подчертава, че проектът Rail Baltica, основаващ се на европейския стандарт за 

междурелсие, е един от най-важните по рода си в Съюза, но че предложеното 

финансиране е недостатъчно; поради това призовава Комисията да гарантира, че 

финансирането от Съюза се поддържа на същото непроменяемо равнище; 

5. приветства факта, че през май 2018 г. беше стартирана нова покана по програма 

МСЕ — транспорт в подкрепа на политическите насоки от третия Пакет „за чиста 

мобилност“ и че през 2019 г. ще бъдат отправени нови покани; припомня успеха 

на поканата за смесено финансиране от 2017 г. и настоятелно призовава 

Комисията да повтори тази покана за 2019 г.; подчертава и тази година, че е 
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необходимо да се осигури взаимно допълване между МСЕ и други фондове, по-

специално ЕФСИ, по отношение на проекти, носещи приходи, с цел максимално 

увеличаване на добавената стойност за Съюза при финансирането на проекти и 

привличането на допълнителни инвестиции от частния сектор за широкомащабни 

иновационни проекти като Европейската система за управление на железопътното 

движение (ERTMS) и подобренията в цифровата област; същевременно припомня, 

че безвъзмездните средства по линия на МСЕ - Транспорт остават основният 

инструмент за финансиране на устойчиви инфраструктурни и трансгранични 

проекти по протежение на коридорите на TEN-T; 

6. припомня задълженията по Парижкото споразумение; изтъква, че в близко 

бъдеще на Европа ще се изправя пред все по-големи предизвикателства във 

връзка с транспорта, като например смекчаването на последиците от изменението 

на климата и нарастващото търсене на товарен транспорт, което ще трябва да 

включи енергийния преход и новите форми на мобилност, и припомня, че тези 

предизвикателства ще изискват достатъчно финансиране с цел Европа да остане 

приобщаваща и конкурентоспособна; поради това подчертава основното значение 

на подкрепата и насочването на адекватно финансиране за процеса на 

преминаване към други видове транспорт, за изграждането на единно европейско 

железопътно пространство с ниско съдържание на въглерод, например чрез 

прилагането на ERTMS, железопътните товарни превози, високоскоростните 

железопътни линии, трансграничните железопътни връзки, за насърчаването на 

морските магистрали и вътрешните водни пътища, включително фериботи с 

ниски емисии, с цел постигане на устойчив транспортен сектор; поддържа също 

така, че ефикасното управление на зелената логистика, обхващаща всички видове 

транспорт в Съюз, може да допринесе значително за облекчаване на трафика и за 

намаляване на емисиите на CO2, и настоятелно призовава Комисията да насърчава 

цифровизацията в логистиката; 

7. припомня значението на насърчаването на широки полезни взаимодействия 

между МСЕ — Транспорт и МСЕ — Цифрови услуги, с цел постигане на 

максимален финансов ливъридж за проекти, насочени към насърчаване на 

цифровизацията на коридорите на TEN-T; 

8. счита, че вноските от бюджета на Съюза за агенциите, които работят в областта 

на транспорта, следва да отразяват техните задачи; отбелязва, че отпуснатият 

бюджет за Европейската агенция за авиационна безопасност (EAAБ) е стабилен, 

че бюджетът за Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) е леко 

увеличен и че бюджетните средства, отпуснати за Агенцията за железопътен 

транспорт на Европейския съюз (ERA), бяха намалени в сравнение с предходната 

бюджетна година; припомня, че обхватът на компетентност на Агенцията за 

железопътен транспорт на Европейския съюз, на Европейската агенция за 

авиационна безопасност и на Европейската агенция за морска безопасност 

наскоро беше разширен, което изисква достатъчно финансиране и персонал, с цел 

гарантиране на успешното поемане на новите им отговорности; припомня в тази 

връзка значителното разширяване на мандата на Европейската агенция за 

авиационна безопасност, произтичащо от неотдавнашното приемане на 

преразгледания основен регламент, предвиждащ нови компетенции, например по 

отношение на безпилотните летателни апарати (дронове), управлението на 
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въздушното движение и аеронавигационното обслужване (УВД/АНО), околната 

среда, киберсигурността, научните изследвания, присъствието в международен 

план, поради което предложението в проекта на бюджета, отнасящо се до ЕААБ, 

следва да бъде увеличено по отношение на човешките и финансовите ресурси, за 

да се постигне адекватна осигуреност за поддържането на високо равнище на 

безопасност за гражданите на Съюза; 

9. припомня, че космосът е ключов сектор за Съюза, че глобалната навигационна 

спътникова система „Галилео“ и Европейската геостационарна служба за 

навигационно покритие (EGNOS) са широко използвани в транспортния сектор и 

че EGNOS функционира изцяло от 2011 г. насам, като от нея се ползват всички 

видове транспорт; подчертава, че „Галилео“ се финансира изцяло от бюджета на 

Съюза и че пълното ѝ разгръщане ще донесе значителни ползи за икономиката на 

Съюза чрез предоставянето на реални услуги на неговата промишленост и 

неговите граждани; отбелязва, че понастоящем „Галилео“ функционира с 22 

спътника и че пълното ѝ разгръщане следва да бъде постигнато до 2020 г., когато 

ще бъдат изведени в орбита нейни 30 спътника; счита поради това, като се вземат 

предвид неотложните предизвикателства, свързани с киберсигурността, че е от 

изключително значение да бъде заделен подходящ бюджет за осигуряване на 

следващите операции по извеждането на спътници в орбита; обръща внимание на 

основните задачи на Европейската агенция за глобални навигационни спътникови 

системи (GSA) по отношение на „Галилео“ и Европейската геостационарна 

служба за навигационно покритие (EGNOS); счита, че GSA трябва да разполага с 

достатъчно персонал, за да се гарантира, че европейските програми за спътникова 

навигация (ГНСС) функционират правилно и че експлоатацията им може да носи 

ползи; 

10. счита, че подобряването на ефикасността на сектора на транспорта и 

намаляването на нивото на емисиите са взаимно зависими цели, като научните 

изследвания и иновациите могат да допринесат в голяма степен за постигането им 

в сътрудничество със съответните агенции на ЕС; приема за сведение 

предложената стабилност на бюджетните средства, отпуснати в рамките на 

програма „Хоризонт 2020“ за SESAR 2 (както за научноизследователска и 

развойна дейност, така и за прилагането на системата за управление на 

въздушното движение (УВД), съвместните предприятия „Shift2Rail“, „Чисто небе 

2“ и „Горивни клетки и водород 2“, като същевременно подчертава колко е важно 

да се гарантира подходящо финансиране за успеха на тези програми; 

11. счита, че финансирането от Съюза за транспортна инфраструктура следва да 

вземе предвид следните аспекти: 

- взаимната свързаност между коридорите и широкообхватната мрежа и 

трансграничните връзки; 

- интермодалността като основа за вземането на решения относно проекти; 

- оперативната съвместимост като условие за съфинансирането на транспортни 

проекти; 

- качество на съфинансираните проекти вместо тяхното количество или размер; 



 

PE622.233v02-00 6/8 AD\1159888BG.docx 

BG 

- участие на гражданите в прозрачен процес на вземане на решения и мониторинг 

на развитието на големи проекти с общ размер на инвестициите над 1 милиард 

евро; 

12. изразява съжаление, че Съюзът не винаги има успех в разясняването на аспектите 

във връзка с преките въздействия на неговите политики и финансови програми, 

включително поради липсата на оценка на тези въздействия; посочва, че по 

отношение на транспортния сектор цялостната липса на осведоменост относно 

правата на пътниците в Съюза е повод за голяма загриженост, и изразява 

съжаление, че тези регламенти, особено в секторите на въздушния или 

железопътния транспорт, не винаги се прилагат съгласувано във всички държави 

членки; подчертава, че във време, в което могат лесно да бъдат стартирани 

кампании за дезинформация, трябва да бъде оказана по-голяма подкрепа по този 

въпрос; 

13. подчертава, че пилотните проекти и подготвителните действия са полезна 

възможност за Парламента да предостави пряк финансов стимул за инициативи в 

подкрепа на неговата законодателна дейност, за които е пряко отговорна 

Комисията; изразява съжаление, че резултатите от тези проекти и действия не 

винаги се докладват последователно, и отправя искане към Комисията да 

представи до края на мандата задълбочен анализ на проектите, финансирани в 

рамките на настоящия парламентарен мандат, както и насоки, в които не просто 

се посочват целите, но и методът за техния подбор. 
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