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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства констатацията на Сметната палата („Палатата“), че консолидираните 
отчети на Съюза за 2017 г. са надеждни и че операциите, свързани с отчетите на 
Комисията за финансовата 2017 година, са като цяло законосъобразни и редовни 
във всички съществени аспекти, с изключение на плащанията за възстановяване 
на разходите, които са засегнати от грешки; отбелязва, че общият изчислен 
процент грешки в размер на 2,4% е над определения от Палатата праг на 
същественост (2%), което е спад от 3,1% през 2016 г. и 3,8% през 2015 г.;

2. приветства факта, че за втора поредна година Палатата изрази становище с 
резерви относно плащанията, направени от бюджета на Съюза, и очаква 
подобряването на управлението на финансите на Съюза да продължи;

3. изразява съжаление, че за областта „Конкурентоспособност за растеж и работни 
места“, която включва транспорта, Палатата не предоставя изчерпателна 
информация относно извършените одити за транспортния сектор, по-специално 
по отношение на Механизма за свързване на Европа (МСЕ);

4. отбелязва, че през 2017 г.

– са били осигурени 3964 милиона евро под формата на бюджетни кредити за 
поети задължения и 2176 милиона евро под формата на бюджетни кредити 
за плащания за транспортни политики, включително за МСЕ, безопасността 
на транспорта, правата на пътниците, транспортните агенции и 
научноизследователска и развойна дейност, свързана с транспорта 
(„Хоризонт 2020“);

– 3452,9 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 1643,7 
милиона евро бюджетни кредити за плащания за Механизма за свързване на 
Европа (МСЕ): транспорт (глава 06 02) и „Хоризонт 2020“ (научни 
изследвания и иновации във връзка с транспорта — глава 06 03) бяха 
управлявани от Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA),

– 72,5 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 
бюджетни кредити за плащания за административни разходи в областта на 
мобилността и транспортната политика;

5. отбелязва, че през 2017 г. Комисията е избрала 152 проекта за общо финансиране 
за транспорта по линия на МСЕ в размер на 2,7 милиарда евро, като общите 
инвестиции са в размер на 4,7 милиарда евро, включително друго публично и 
частно финансиране; отново подчертава значението на инструмента за 
финансиране на МСЕ за завършването на трансевропейската транспортна мрежа 
(TEN-T), за изграждането на Единно европейско транспортно пространство, за 
развитието на трансграничните връзки и за попълването на липсващите връзки; 
изразява съжаление, че възможностите, предлагани от МСЕ, не са напълно 
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оценени от всички национални заинтересовани страни; припомня, че размерът на 
изразходваните средства по даден финансов инструмент не е единственият 
критерий за неговото изпълнение, и приканва Комисията да задълбочи оценката 
си за постиженията, завършени по линия на финансирани от ЕС транспортни 
проекти, и да измерва аспекта, свързан с тяхната добавена стойност, и 
ориентираните към резултатите разходи;

6. приканва европейските координатори за TEN-T да извършат цялостна оценка на 
осъществените проекти и постигнатите подобрения по протежение на коридорите 
на трансевропейската транспортна мрежа в рамките на текущия програмен период 
и да я представят на Комисията и на Парламента; освен това отправя искане към 
Комисията да предложи механизъм, включително техническа помощ, за 
увеличаване на добавената стойност на европейските фондове в изграждането на 
коридорите на TEN-T и постигане на максимален напредък;

7. призовава Комисията ясно да представи за сектора на транспорта оценка на 
отражението на ЕФСИ върху други финансови инструменти, по-специално по 
отношение на МСЕ, както и относно съгласуваността на дълговия инструмент на 
МСЕ с други инициативи на Съюза, в разумен срок преди предложението за 
следващата многогодишна финансова рамка; отправя искане тази оценка да 
представи ясен анализ на географския баланс на инвестициите в транспортния 
сектор; припомня обаче, че сумата на изразходваните средства по даден финансов 
инструмент не следва да се разглежда като единствения значим критерий, който 
да се използва за оценяване на резултатите от този инструмент; поради това 
приканва Комисията да задълбочи своята оценка на успехите, постигнати в 
рамките на финансирани от Съюза транспортни проекти, и да измери тяхната 
добавена стойност;

8. приветства резултатите от първата покана за смесено финансиране по МСЕ и 
решението за увеличаване на неговия бюджет на 1,35 милиарда евро, което 
потвърждава значението и добавената стойност на използването на безвъзмездни 
средства от Съюза в съчетание с финансиране от Европейската инвестиционна 
банка или от национални насърчителни банки или други институции за развитие и 
публични финансови институции, както и от частни финансови институции и 
инвеститори от частния сектор, включително чрез публично-частни партньорства. 
счита, че по тази причина МСЕ следва да продължи да подкрепя действия, които 
позволяват комбиниране на безвъзмездни средства от ЕС и други източници на 
финансиране, като същевременно запазва безвъзмездните средства като основен 
инструмент за финансиране;

9. приветства приключването на средносрочния преглед на програмата МСЕ и 
междинната оценка на „Хоризонт 2020“ и призовава Комисията да предприеме 
подходящи последващи мерки, за да гарантира успешното приключване на двете 
програми;

10. отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията като част от своя одит на 
надзора на Комисията върху изпълнението на финансовите инструменти по МСЕ 
установи нисък процент на изпълнение на финансовите инструменти по МСЕ и 
по-голямата част от бюджета, първоначално разпределен за финансовите 
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инструменти по МСЕ (2,43 милиарда евро), е бил преразпределен към 
бюджетните редове за безвъзмездни средства по МСЕ, като до 2020 г. остават на 
разположение само 296 милиона евро за финансовите инструменти по МСЕ; 
отбелязва също така, че една от посочените причини е, че критериите за 
допустимост на финансовите инструменти по линия на МСЕ и на Европейския 
фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) до голяма степен се припокриват и че 
потенциалните допустими проекти по МСЕ в действителност са били 
финансирани от ЕФСИ, тъй като той има по-голям политически приоритет и по-
голяма компетентност; призовава Комисията, що се отнася до МСЕ, да подобрява 
равнището на осведоменост сред бенефициентите относно правилата за 
допустимост, по-специално като направи ясно разграничение на понятията 
„договор за изпълнение“ и „договор с подизпълнител“, което е било основният 
източник на объркване сред бенефициентите; призовава Комисията да гарантира, 
че финансовите инструменти по-скоро се допълват взаимно, а не се заместват;

11. повтаря своето искане Комисията, с оглед на множеството източници на 
финансиране, да предоставя лесен достъп до проекти, под формата на единно 
звено за контакт, за да могат гражданите да следят ясно развитието и 
финансирането на инфраструктурите, съфинансирани от средства на Съюза и от 
ЕФСИ; ето защо насърчава Комисията да публикува, в сътрудничество с 
държавите членки, годишен обзор на проектите в областта на транспорта и 
туризма, които са били съфинансирани чрез ЕФРР и Кохезионния фонд, както 
това се прилага за МСЕ;

12. отбелязва, че броят на финансовите инструменти се е увеличил значително, което 
дава нови възможности за смесено финансиране в транспортния сектор, но в 
същото време създава сложна мрежа от споразумения извън бюджета на Съюза; 
изразява загриженост, че тези инструменти, които са извън бюджета на Съюза, 
биха могли да засегнат равнището на отчетност и прозрачност, тъй като 
докладването, одитът и общественият контрол не са съгласувани; призовава 
Комисията да установи как бюджетната система на Съюза може да бъде 
реформирана, по-специално как да се гарантира по най-добрия начин, че 
споразуменията за финансиране като цяло не са по-сложни, отколкото е 
необходимо за постигане на целите на политиката на Съюза, както и да се 
гарантира отчетност, прозрачност и проверимост;

13. отбелязва, че 2017 г. е първата година от провеждането на одитната кампания за 
програмата МСЕ и че ще са необходими 2—3 допълнителни години, посветени на 
одитиране на МСЕ, за да се направи смислен извод за изчисление на процента 
грешки за всички сектори на МСЕ; въпреки това приветства факта, че процентът 
на грешките, открити при одити на МСЕ и TEN-T, приключени през 2017 г., е бил 
много нисък;

14. отбелязва, че 2017 г. беше година на преход за прилагането на новата рамка за 
вътрешен контрол, тъй като Комисията преминава от система, основана на 
съответствието, към система, основана на принципи, от 2018 г. нататък, като една 
трета от отделите на Комисията са започнали да докладват съгласно новата рамка 
още за отчетната 2017 година;
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15. изразява загриженост, че Службата за вътрешен одит на Комисията е установила 
значителни слабости в съществуващото система на ГД „Мобилност и транспорт“ 
за мониторинг на политиката в областта на въздухоплаването и мореплаването и е 
направила три много важни препоръки; призовава ГД „Мобилност и транспорт“ 
да изпълни изцяло плана за действие, който е подготвила, за справяне с 
установените рискове; 

16. отбелязва със загриженост, че ГД „Мобилност и транспорт“, в качеството си на 
ключова служба на Комисията, която се занимава с транспортната политика, 
среща трудности при набирането на високо специализирани професионалисти, 
необходими за осигуряването на технически експертен опит и за изпълнението на 
ключовите законодателни предложения в приоритетните области и в различните 
сектори и пазари, като например декарбонизацията, финансовата инфраструктура 
или цифровия транспорт; призовава Комисията да гарантира, че след 
преструктурирането на ГД „Мобилност и транспорт“ тази ключова служба ще 
може да назначава специалистите, необходими за изпълнението на нейната роля, 
към която се предявяват големи изисквания; в този контекст също така 
подчертава, че Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) е изправена 
и пред постоянно предизвикателство, свързано със запълването на своето щатно 
разписание — в края на 2017 г. Агенцията е разполагала с 249 от общо 272 
предвидени служители и е трябвало да прехвърли над 23 длъжности, които трябва 
да бъдат заети за следващата година; 

17. отново отправя искане за добавяне на бюджетен ред в бъдещите бюджети на 
Съюза, посветен на туризма, за да се гарантира прозрачност по отношение на 
средствата на Съюза, използвани за подкрепа на действия в областта на туризма;

18. предлага, що се отнася до секторите от компетентността на комисията по 
транспорт и туризъм, Парламентът да освободи Комисията от отговорност във 
връзка с изпълнението на общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година. 
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