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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджети да включи 
в доклада, който ще приеме, следните предложения:

Въведение

1. подчертава стратегическото значение на многогодишната финансова рамка (МФР) 
за секторите, които разчитат на дългосрочни инвестиции, като сектора на 
транспорта; изтъква, че транспортната инфраструктура е гръбнакът на единния 
пазар, базата за растеж и създаване на работни места и е от основно значение за 
гарантирането на четирите основни свободи, отнасящи се до хората, капиталите, 
стоките и услугите; припомня основните проблеми и общите ограничения на 
следващата МФР с оглед на увеличаващия се обем на транспорта и нарастващия 
брой предизвикателства, и по-специално свързаните с околната среда 
предизвикателства, породени от увеличаването на емисиите на CO2, фини прахови 
частици и газови замърсители, въпреки определянето на амбициозни цели за 
опазването на климата и околната среда в съответствие с Парижкото споразумение 
и нуждите от научни изследвания и иновации, свързани с разработването на 
свързани и автономни превозни средства; припомня също така забавянето на 
инвестициите в новата инфраструктура за подобряване на свързаността, и по-
специално в поддръжката на съществуващата инфраструктура;

МФР

2. припомня успеха на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в текущата МФР и 
факта, че по поканите за представяне на предложения е получен тройно по-голям 
брой заявления; приветства продължаването на МСЕ в следващата МФР; въпреки 
това изразява съжаление по повод на намалението с 12% по постоянни цени в евро 
на сумата, заделена за МСЕ-Транспорт, и с 13% на вноската от Кохезионния фонд; 
счита, че бюджетът на МСЕ не може да бъде разпределян за други програми, които 
не са свързани със специфичните му цели; призовава за възстановяване на сумите за 
МСЕ-Транспорт в размер на 17,746 милиарда евро по постоянни цени и вноската от 
Кохезионния фонд в размер на 10 милиарда евро по постоянни цени, като се има 
предвид тяхното положително въздействие върху икономическото развитие;

3. подчертава ефективността на централизираната структура на управление, създадена 
с Регламента за МСЕ; отбелязва, че прехвърлянето на част от финансирането за 
Кохезионния фонд към МСЕ е било голям успех и че степента на задоволство на 
заинтересованите държави членки потвърждава, че този механизъм ще бъде 
продължен в рамките на следващата МФР и ще бъде достатъчен за завършването на 
проектите, които понастоящем се изпълняват и се финансират от вноската от 
Кохезионния фонд; при тези обстоятелства предлага за МСЕ да бъде отпуснат пакет 
от 20 милиарда евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), който да 
се управлява при подобни условия на тези, които се прилагат за финансирането от 
Кохезионния фонд за МСЕ, но да бъде достъпен за всички държави членки; счита, 
че с оглед на голямата разлика между наличното финансиране и потребностите 
трябва да се обърне по-голямо внимание на решения с висока добавена стойност от 
ЕС като липсващите трансгранични връзки, например железопътни връзки, както и 
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че това прехвърляне би гарантирало постигането на значителен напредък по 
проектите по TEN-T в Европа;

4. подчертава, че една актуализирана и по-ефективна програма на МСЕ в рамките на 
следващата МФР за периода 2021 – 2027 г. следва да обхваща всички видове 
транспорт, да насърчава преминаването към други видове транспорт, да насърчава 
държавите членки да инвестират в интелигентен, устойчив и интегриран обществен 
транспорт, да отдава приоритет на засилени връзки между широкообхватните 
мрежи, да подобрява оперативната съвместимост чрез Европейската система за 
управление на железопътното движение и пълноценното използване на 
инициативата „Единно европейско небе“ и да допринася за постигането на целите 
на ЕС за пътната безопасност;

5. припомня, че МСЕ е механизъм за предоставяне на безвъзмездни средства, и 
приветства предложението на Комисията този аспект да бъде изяснен посредством 
включването на финансовия инструмент на МСЕ в новата програма InvestEU; счита, 
че частта от определения за МСЕ-Транспорт пакет от средства, която се прилага под 
формата на финансов инструмент, следва да не надвишава 5% от сумата на този 
пакет; изразява съжаление, че въпреки предизвикващото съжаление прехвърляне на 
средства, което облагодетелства Европейския фонд за стратегически инвестиции 
(ЕФСИ) в ущърб на МСЕ, делът на генерираните от ЕФСИ инвестиции в транспорта 
в количествено отношение е далеч от целта за 30%, а в качествено отношение е 
твърде далеч от критериите за добавена стойност от ЕС; в този смисъл категорично 
подчертава, че не следва да се позволява прехвърлянето на средства от програмата 
„Хоризонт Европа“ в полза на InvestEU; подчертава, че в рамките на следващата
МФР е важно програмата InvestEU да облагодетелства проекти с действителна 
добавена стойност от ЕС, и поздравява Комисията за това, че е предложила 
устойчивата инфраструктура да бъде една от четирите определени за инвестиции 
области;

6. припомня важната необходимост да се създаде бюджетен ред за устойчивия 
туризъм с оглед на значението на този сектор в икономиката на ЕС, който 
представлява 5% от БВП през 2016 г., и отговорностите на ЕС съгласно член 195 от 
ДФЕС с оглед на преминаването към истинска политика на ЕС в областта на 
туризма, която може да разреши съществуващите проблеми с разпокъсаността и 
достъпа до средства, да популяризира Европа като туристическа дестинация и да 
стимулира туристическата индустрия, като по този начин допринесе за постигането 
на растеж и създаването на работни места;

7. отбелязва, че свеждането до минимум на външните разходи трябва да бъде 
включено като водещ принцип в МФР, като мярка за ефективни разходи с цел да се 
намали тежестта върху бъдещите публични бюджети;

Агенции

8. приветства многобройните нови правомощия, възложени на агенциите на ЕС в 
областта на транспорта, и по-конкретно Европейската агенция за авиационна 
безопасност, Европейската агенция за морска безопасност и Агенцията за 
железопътен транспорт на Европейския съюз; подчертава, че е важно да се 
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гарантира, че всички агенции в областта на транспорта разполагат с достатъчно 
ресурси, които са стабилни в реално изражение, за да изпълняват своите задължения 
и нови отговорности;

9. приветства предложението на Комисията за създаване на Европейски орган по 
труда; подчертава, че е важно да се следи този нов орган да разполага с достатъчно 
средства за изпълнението на своите задължения в сектора на транспорта;

Научни изследвания

10. припомня, че подкрепата за научноизследователската и развойната дейност в 
областта на транспорта и мобилността е от ключово значение, като се имат предвид 
предизвикателствата, породени от увеличаването на емисиите на CO2, фини 
прахови частици и газови замърсители, свързани с увеличаването на трафика и 
задръстванията, необходимостта от енергиен преход и по-голяма безопасност на 
транспорта и разработването на свързани и автономни превозни средства; ето защо 
подчертава значението на това да се запази пряка връзка между „Хоризонт Европа“ 
и внедряването на равнище ЕС на транспортни решения, разработени посредством 
научноизследователска и развойна дейност; припомня успеха на съвместните 
предприятия като SESAR, Shift2Rail и „CleanSky“; счита, че е важно да продължи да 
се предоставя значителна подкрепа и подходящо финансиране за тези предприятия 
в рамките на програма „Хоризонт Европа“; подчертава, че в областта на транспорта 
следва да се приложи принципът за технологична неутралност посредством 
подкрепата за научноизследователската и развойна дейност;

Собствени ресурси

11. отбелязва, че всички държави членки събират значителни фискални и парафискални 
приходи, които са пряко свързани с транспорта и туризма, и че прехвърлянето дори 
на минимален дял от тези приходи към собствените ресурси на ЕС би подобрило 
капацитета на ЕС да реагира на новите предизвикателства, пред които е изправен; 
счита, че завръщането към по-значителен обем на собствените ресурси, какъвто 
беше предвиден към момента на създаването на Европейската общност, би 
консолидирало капацитета на ЕС за политически и бюджетни действия.
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