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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по външни работи да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е обща, 
централно управлявана програма за финансиране, имаща за цел да насърчава 
изграждането на високоефективни, устойчиви и взаимосвързани трансевропейски 
мрежи (TEN) в областта на транспорта, енергетиката и цифровите услуги;

Б. като има предвид, че МСЕ е съсредоточен върху улесняването на 
трансграничните връзки и премахването на участъците с недостатъчен капацитет 
и че той осигурява безспорна европейска добавена стойност, като улеснява 
трансграничното сътрудничество и координация;

В. като има предвид, че в проекта на многогодишната финансова рамка за периода 
2021 – 2027 г. по бюджетния ред на МСЕ за транспортния сектор се предвижда 
нов пакет, предназначен за военната мобилност;

Г. като има предвид, че е особено желателно да се запази и увеличи допълнително 
ефикасността на МСЕ;

1. приветства факта, че съвместното съобщение на Комисията и върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност относно плана за действие за военната мобилност признава 
стратегическата роля на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за 
интеграцията на инфраструктурата на Съюза с цел постигане на бърза и 
безпроблемна мобилност с високи стандарти и постижения за безопасност на 
целия континент, като по този начин се осъществи напредък в развитието на 
вътрешния пазар;

2. счита, че ефикасната и ефективна военна мобилност ще укрепи капацитета на ЕС 
да реагира на извънредни ситуации като хуманитарни кризи, природни бедствия 
или извънредни граждански ситуации;

3. решително подкрепя решението пакетът за военната мобилност да се предостави
под централизираното управление на програмата МСЕ със строга цел за 
мобилност с двойна употреба, което допринася за повишаване на ефективността; 
отбелязва предварителните действия, определени в плана за действие преди 
въвеждането на военната мобилност, които ще се основават на набелязването и 
съгласуването на военните изисквания, след което ще бъдат установени 
участъците от мрежата TEN-T, които са подходящи и за военен транспорт, както и 
списък с приоритетни проекти, наред с евентуално актуализиране на 
техническите изисквания, приложими за мрежата TEN-T;

4. настоява, че е необходимо да бъде внесена яснота по отношение на тези действия; 
призовава Комисията да приеме до 31 декември 2019 г. делегирани актове с цел 
допълнително уточняване на военните изисквания, списък на частите от TEN-T, 
подходящи за военен транспорт, списък на приоритетните инфраструктурни 
проекти с двойна употреба и процедурите за оценка на допустимостта на 
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действията, свързани с военната мобилност, и критериите за възлагане;

5. подчертава, че характеристиките на инфраструктурата (например толерантност по 
отношение на теглото, максимално допустима височина) оказват значително 
въздействие върху скоростта на придвижване; посочва, че безпроблемната 
мобилност и логистика са от първостепенно значение за разгръщането на военни 
сили, също както са и за пътническия и товарния транспорт; счита, че 
изпълнението на плана за действие е възможност да се създадат условия 
гражданската транспортна мрежа да се възползва от повишения капацитет на 
мрежата и да се благоприятстват мултимодалните връзки;

6. посочва, че проектите в сектора на отбраната, финансирани от пакета за военна 
мобилност, ще трябва да следват стриктно същите критерии, условия и процедури 
като посочените в регламента за МСЕ, за да отговарят на условията за 
допустимост; подчертава, че процесът на установяване на участъците от мрежата 
TEN-T, които са подходящи и за военен транспорт, трябва безусловно да постига 
максимални граждански и военни полезни взаимодействия да бъде в съответствие 
с принципа на двойната употреба; подчертава, че следва да бъде възможно 
използването на финансиране от пакета за военна мобилност за адаптирането на 
транспортната инфраструктура както в основната, така и във всеобхватната мрежа 
TEN-T;

7. подчертава, че за осъществяването на проекти за военна мобилност ще бъде 
необходимо по-голямо сътрудничество между държавите членки; подчертава 
необходимостта от насърчаване на сътрудничеството между гражданската и 
военната сфера;

8. счита, че двойната употреба на инфраструктурата, с изключение на летища и 
пристанища, включително в случаи на връзка с важни промишлени зони от 
значение за отбранителната промишленост, е предварително условие, за да може 
гражданската транспортна мрежа да се възползва от плана за действие и от пакета 
за военната мобилност; ето защо изразява твърдото убеждение, че проектите, 
финансирани в рамките на финансовия пакет на МСЕ за военни цели за 
мобилност, следва да бъдат допустими изключително ако допълват съществуваща 
гражданска инфраструктура и проекти в рамките на мрежата TEN-T и дават 
възможност за двойна употреба на инфраструктурата, за да се запази основният 
акцент на програмата на МСЕ върху гражданските нужди, като например 
насърчаване на развитието на интелигентен транспорт в рамките на мрежата TEN-
T или подобряване на достъпността и наличността на транспортна 
инфраструктура за целите на сигурността и гражданската защита;

9. подчертава факта, че следва да се осъществява специална координация и обмен на 
опит, както и адаптиране на съществуващите хармонизирани граждански правила 
в случай на двойна употреба на инфраструктура за опасни стоки, за да се 
предотврати рискът от инциденти, като същевременно се постигне максимална 
безопасност в рамките на цялата мрежа;

10. счита, че с оглед на оптимизиране на използването на финансовите средства на 
ЕС всеки проект в областта на транспорта от общ интерес, финансиран от МСЕ, 
следва при необходимост да интегрира техническите изисквания на военната 
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мобилност на етапа на проектиране, за да се избегне ненужно модернизиране на 
инфраструктурата на по-късен етап по чисто военни съображения, а следователно 
и неикономично използване на финансирането;

11. отбелязва , че до настоящия момент мрежата TEN-T е била проектирана 
изключително с оглед на гражданските цели, и счита, че допълнителните 
инвестиции по мрежата, например при трансгранични проекти или критични 
инфраструктури, биха могли да носят значителни ползи за военната мобилност, 
като същевременно се допринася за завършването на основната мрежа на TEN-T 
до 2030 г. и на широкообхватната мрежа до 2050 г.;

12. счита, че средствата, предоставяни от пакета на МСЕ за военната мобилност, 
следва, където това е възможно, да дават приоритет на мултимодалните проекти, 
тъй като те осигуряват най-големи възможности за двойна употреба, както сочи 
пилотният анализ, осъществен през 2017 г., и на трансгранични проекти, тъй като 
те допринасят за изграждане на липсващите връзки и за премахването на 
участъците с недостатъчен капацитет, които понастоящем са основните 
физически бариери пред бързата и безпроблемна мобилност, както за цивилни 
лица, така и за прехвърляне на военни формирования и тежко военно оборудване; 
поради тази причина подчертава, че непрекъснатостта и годността на мрежата, 
както и нейната оперативна съвместимост и интермодалност, са от съществено 
значение ;

13. припомня, че няколко технологии, използвани във военния сектор, са били 
успешно пренесени в гражданския сектор; подчертава, че разгръщането на 
интелигентна транспортна система, използваща системи с телематични 
приложения, като например ERTMS и SESAR, и възприемането на технологиите, 
свързани с европейската навигационна спътникова система 
„Галилео“/Egnos/GOVSATCOM, са една от възможностите, свързани с най-много 
предизвикателства, за гражданския транспортен сектор; счита следователно, че 
при всяко бъдещо преразглеждане на плана за действие следва в крайна сметка да 
се разглежда възможността градският транспорт да използва военните решения в 
отговор на тези предизвикателства, например в областта на киберсигурността и 
защитените комуникации;

14. подчертава значението на пристанищата като точки, свързващи ЕС с неговите 
съюзници, в рамките на съюзите по линия на Организацията на 
Северноатлантическия договор и в рамките на вътрешноевропейските морски 
транспортни връзки на кратки разстояния, както и необходимостта от 
инсталиране или подобряване на определени елементи на инфраструктурата с цел 
приемане и презареждане на военни плавателни съдове;

15. припомня необходимостта от митническа и данъчна регулаторна рамка, (по-
специално по отношение на ДДС, която е стандартизирана и подходяща за 
транспортирането на военно оборудване и свързани с него материали, особено 
когато извънредните ситуации налагат това;

16. счита, че държавите – членки на ЕС, следва да работят съвместно, за да извличат 
възможно най-големи ползи от ефективността на трансграничния пътен транспорт 
с двойна употреба и с цел намаляване на административните разходи.
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