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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 от Комисията проект на бюджет в областта на 
транспорта; изразява съжаление за неизбирателните съкращения, поискани от 
Съвета; настоява за амбициозен бюджет на транспортния сектор на ЕС, който да 
взема предвид възникващите предизвикателства и настоящите политически 
приоритети в политиката на ЕС в областта на транспорта;

2. счита, че е настъпил моментът за основна промяна във финансирането на 
транспорта в ЕС с оглед създаването на транспортен сектор с нулеви нетни 
емисии до 2050 г. и гарантиране на пълно привеждане на сектора в съответствие с 
Парижкото споразумение и с Целите за устойчиво развитие; подчертава, че едно 
високо равнище на финансиране и едно ориентирано към резултати и ефикасно 
използване на средствата по „Хоризонт 2020“ за сектора на транспорта и за 
програмите и съвместните предприятия, които са ориентирани към постигането 
на тези цели, са от първостепенно значение; подчертава значението на проектите 
и програмите в областите на декарбонизацията и цифровизацията, отправя искане 
за подходящото им финансиране и изисква определяне на техните приоритети; 
настоятелно призовава Комисията да насърчава цифровизацията в областта на 
логистиката; счита, че тази реформа трябва да е съобразена в пълна степен с 
потребностите на уязвимите социални групи и региони, за да се осигури 
справедлив и приобщаващ преход; подчертава, че финансирането трябва да 
осигури подобряване на свързаността и ефикасността на транспорта;

3. настоява, че транспортната политика на ЕС е от съществено значение за 
икономическата, социалната и екологичната устойчивост и че поради това следва 
да се даде приоритет на качеството и устойчивостта на проектите и на тяхната 
полезност за гражданите и предприятията, а не на тяхното количество или размер; 
подчертава, че транспортната политика на ЕС се нуждае от подходящо и 
достатъчно финансиране, за да се осигурят растеж, работни места и 
конкурентоспособност в Европа, включително в по-отдалечените географски 
райони, повече инвестиции в научни изследвания и иновации, както и социално и 
териториално сближаване; подчертава, че е необходимо постигане на 
съгласуваност между политиката, финансирането и административните 
процедури, за да се повиши ефективността на големите инфраструктурни 
проекти;

4. подчертава решаващата роля на транспортната политика и инвестициите на ЕС за 
насърчаването и засилването на териториалното, социалното и икономическото 
сближаване в ЕС и за осигуряването на териториална достъпност и взаимна 
свързаност на всички региони на ЕС, включително отдалечените региони, най-
отдалечените региони, островите, отвъдморските региони, планинските и 
пограничните райони, както и обезлюдените и слабо населените райони;

5. подчертава, че публичните инвестиции в автомобилния, железопътния, 
въздушния и морския транспорт оказват положително въздействие върху 
вътрешния пазар и европейската икономика, която трябва да стане световен 
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лидер;

6. подчертава, че политиката на ЕС в областта на транспортната инфраструктура 
трябва да бъде съсредоточена върху следните три аспекта:

- взаимната свързаност между коридорите и широкообхватната мрежа, както и 
трансграничните връзки, трябва да бъдат приоритет;

- интермодалността следва да бъде основа за вземането на решения относно 
проекти, и

- оперативната съвместимост трябва да бъде условие за съфинансирането на 
транспортни проекти;

7. отново заявява, че временното споразумение относно Регламента за създаване на 
програмата InvestEU1 съдържа обща разпоредба — приложима за цялото свързано 
с транспорта финансиране — която гарантира, че „проектите, които са 
несъвместими с постигането на целите в областта на климата, не са допустими за 
подкрепа“, и че операциите по финансиране и инвестиране „се подлагат на 
скрининг, за да се установи дали оказват въздействие върху околната среда, 
климата или обществото, и ако това е така, подлежат на проверка на 
климатичната, екологичната и социалната устойчивост“; припомня, че фонд 
InvestEU следва да подкрепя инвестиции, допринасящи за по-голямо 
икономическо, териториално и социално сближаване в Съюза, и че за да се 
увеличат максимално въздействието и добавената стойност на финансовата 
подкрепа от страна на ЕС, е целесъобразно да се увеличат максимално „полезните 
взаимодействия между съответните програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и цифровизацията“; 

8. подчертава, че предвиденото за 2020 г. преразглеждане на транспортната 
политика на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) не само играе ключова 
роля в прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и 
InvestEU, но и то трябва да проправи пътя към по-задълбочена промяна в 
политиката на банката във връзка с финансирането в областта на транспорта; 
припомня, че през периода 2007—2018 г. ЕИБ е предоставила около 140 милиарда 
евро под формата на заеми за транспортни проекти, от които около 80% се 
отнасят до пътната инфраструктура2; призовава ЕИБ да докладва своевременно на 
Парламента за всички свои стъпки в процеса на преразглеждане на политиката си 
в областта на транспорта;

9. подчертава решаващата роля на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за 
насърчаването на развитието на високоефективна трансевропейска мрежа (TEN-
T), която е устойчива и е взаимосвързана в рамките на инфраструктурите на 
транспорта, енергетиката и цифровите услуги; отново заявява, че бързото 
завършване на TEN-T ще допринесе значително за социално-икономическото и 
териториалното сближаване в ЕС и за насърчаването на целите на ЕС за 
декарбонизация; подчертава, че МСЕ е жизненоважен за инвестициите в устойчив 

1 Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU (COM(2018)0439 
– C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).
2 Европейска сметна палата — преглед на одита „Пътища, свързващи европейските региони“, стр. 9 — 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf
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дългосрочен растеж, иновации, сближаване, конкурентоспособност и в 
създаването на работни места в ЕС;

10. счита, че разходите за МСЕ в областта на транспорта могат да бъдат подобрени 
чрез по-нататъшно увеличаване на дела на финансирането за превозни средства с 
нулеви емисии; припомня, че МСЕ е изключително важен и от жизнено значение 
финансов инструмент в транспортния сектор и че при краткосрочното и 
дългосрочното планиране на разходите следва да се възприеме подход, 
ориентиран към резултатите, и да има стремеж към създаване на добавена 
стойност от ЕС, особено по отношение на развитието и завършването на 
основните и широкообхватните мрежи TEN-T; приветства подхода на Комисията 
за съфинансиране на възстановяването на регионалните трансгранични 
железопътни връзки, които са били демонтирани или изоставени3, и насърчава 
държавите членки, трансграничните региони и Комисията да засилят още повече 
проектите „отдолу нагоре“, когато тези проекти допринасят за отварянето на 
граници в рамките на Съюза, където такива все още съществуват; призовава 
Комисията да увеличи значително резервираната сума по бюджетния ред за МСЕ 
с цел финансиране на възстановяването на демонтирани или изоставени 
регионални железопътни връзки, като се даде приоритет на 
необлагодетелстваните в географско отношение райони; призовава Комисията да 
вземе предвид все още големите различия в транспортната инфраструктура в 
целия ЕС; трябва да бъде засилена работата по нататъшната електрификация на 
железопътната инфраструктура и се изисква по-бързо въвеждане на Европейската 
система за управление на железопътното движение (ERTMS); бюджетът на МСЕ 
следва също така да отчита мерките за намаляване на шума при железопътния 
товарен превоз, за да се гарантира устойчива и ефикасна система за товарни 
превози; счита, че МСЕ следва да направи повече за интегрирането и 
насърчаването на морския транспорт; призовава за защита на финансирането на 
МСЕ в процеса на разпределяне на средствата, отредени за транспорта;

11. изисква от Комисията да представи до края на 2019 г. оценка на изпълнението на 
всички договорени проекти, актуалното състояние и прогнозите относно 
приключването на проектите, както и предложения с оглед постигането на 
равнище на изразходване на средствата от 100%, включително за пренасочване на 
средства;

12. припомня, че финансирането на транспортната инфраструктура в рамките на 
политиката на сближаване следва да е насочено към постигане на залегналата в 
Договора цел за икономическо, социално и териториално сближаване; подчертава, 
че децентрализираните подходи са важни и че свързаността и достъпността на 
селските райони продължават да бъдат предизвикателство, което трябва да бъде 
спешно преодоляно; изразява загриженост, че при използването на Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд се обръща малко 
внимание на преминаването към други видове транспорт; подчертава 
необходимостта средствата на ЕС да бъдат обвързани с целта за декарбонизация и 
по отношение на транспортния сектор; препоръчва да се увеличат инвестициите 

3 Цялостен анализ на съществуващите трансгранични железопътни връзки и липсващи връзки по 
вътрешните граници на ЕС  
(https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf)
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във велосипедния транспорт и пешеходното придвижване;  отправя отново 
отдавнашното си искане за прозрачност на финансирането от ЕС в транспортния 
сектор, особено по отношение на ресурсите със споделено управление; призовава 
Комисията да предоставя изчерпателна информация относно транспортните 
проекти, които са получили финансиране от ЕФРР и Кохезионния фонд;

13. изисква от Комисията да представи до края на годината оценка на използването 
на средствата от ЕС, които са част от МСЕ, Кохезионния фонд и ЕФРР, за 
транспортни проекти, включително на степента на спазване на стратегиите в 
областта на транспорта и предварителните условия, предвидени в споразуменията 
за партньорство;

14. изисква от Комисията да представи до края на 2019 г. оценка на актуалното 
състояние във връзка с изразходването на средствата, разпределени за финансови 
инструменти, прогноза относно окончателното равнище на усвояване, както и 
предложения, които да се прилагат с оглед постигането на равнище от 100%, 
включително за пренасочване на средства към други бюджетни редове за МСЕ;

15. изисква от Комисията да представи оценка на използването на сумите, отпуснати 
за разгръщането на SESAR, актуалното състояние, бъдещите действия и приноса 
на проектите, финансирани с тези суми, към разгръщането на SESAR в държавите 
членки;

16. насърчава Комисията да работи за съживяването на комфортните европейски 
нощни влакове като евентуална и устойчива алтернатива на полетите на по-
близки разстояния и на автомобилните пътувания на далечни разстояния; 
призовава Комисията да проучи възможните варианти за съчетаване на 
съфинансирането на велосипедната мрежа „EuroVelo“ с това на 
широкообхватната железопътна мрежа;

17. счита, че морският транспорт предлага алтернатива на подхода „всичко по 
автомобилния път“ и че разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/802 на 
Европейския парламент и на Съвета4, която поставя ограничения за съдържанието 
на сяра в морските горива, в крайна сметка ще подобрят устойчивостта на този 
вид транспорт, както и че все още има възможност за по-нататъшен напредък в 
декарбонизацията на сектора; отбелязва, че пристанищата на Европа са 
мултимодални хъбове и са входната врата за над 90% от вноса на стоки в ЕС; 
призовава Комисията да направи повече за насърчаване и финансиране на този 
вид транспорт;

18. подчертава, че дигитализацията може да направи транспорта в ЕС по-
приобщаващ, иновативен, взаимосвързан и устойчив; припомня на Комисията 
колко важно е да се изготви нова стратегия на ЕС, чиито приоритети трябва да 
бъдат справедлив преход и преквалификация за хората, изгубили работните си 
места поради цифровизацията на транспортния сектор;

19. предвид запазващия се много голям брой смъртни случаи и наранявания, 

4 Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно 
намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива (OВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 58).
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причинени от пътнотранспортни произшествия, и новата директива относно 
управлението на безопасността на пътните инфраструктури и нейната разпоредба, 
съгласно която „държавите членки гарантират, че нуждите на незащитените 
участници в пътното движение се взимат под внимание“, настоява Комисията и 
държавите членки да продължат да отдават приоритет на финансирането на 
безопасността на превоза на пътниците в различните видове транспорт и че те са 
насочени към безопасността на уязвимите участници в движението по пътищата, 
каквито са например пешеходците, хората с увреждания, велосипедистите и други 
потребители на микромобилност, както и към прехода към по-безопасни и по-
чисти превозни средства, какъвто е железопътният транспорт; призовава 
Комисията да предостави необходимата техническа и административна помощ на 
държавите членки във връзка с подходящите мерки за поддръжка на 
съществуващите пътища, предвидени в техните съответни подробни планове за 
транспорта, с цел повишаване на качеството и безопасността на автомобилните 
пътища;

20. счита, че по-тясното обвързване на финансирането на градския транспорт с 
плановете за устойчива градска мобилност (SUMPS) е от съществено значение за 
насърчаване на трансформацията на градската мобилност; призовава тези планове 
за градска мобилност да насърчават мултимодалността между различните 
устойчиви видове транспорт, заедно с балансирани социално-икономически 
договорености, за да се гарантира, че няма дискриминация спрямо гражданите на 
ЕС;

21. подчертава, че договорките за градската мобилност трябва да дадат своя принос 
за съкращаването на продължителността на ежедневните пътувания (от дома до 
работа и обратно), за гарантирането на оперативна съвместимост, за 
увеличаването на привлекателността на обществения транспорт за населението и 
за намаляването на степента на използване на личните превозни средства, като по 
този начин да подпомагат устойчивостта на околната среда и на климата, както и 
развитието на обществото; счита, че предвид многообразието на видовете 
обществен транспорт в големите градски райони на ЕС (някои от тях с 
разпръснати транспортни системи и неорганизирана система за издаване на 
билети, което ги прави по-скъпи за използване), бюджетът за 2020 г. следва да се 
стреми да постави акцент върху проблемите, произтичащи от сложната система за 
издаване на билети в обществения транспорт и да подкрепи въвеждането на план 
за действие, насочен към прилагане на единна мултимодална система за издаване 
на билети;

22. призовава за напълно прозрачна среда на финансирането и за по-прозрачни 
оценки на проектите, като се обръща особено внимание на участието на 
гражданите, гражданското общество и НПО в прозрачни процеси на вземане на 
решения и наблюдение върху разработването на големи проекти с общ размер на 
инвестициите от над 1 милиард евро; счита, че финансирането следва да се 
фокусира върху цели, които гарантират реална добавена стойност за държавите 
членки, особено на социално и екологично равнище;

23. припомня, че публичните инвестиции в инфраструктурата са особено 
чувствителни към корупция; подчертава, че е важно да се гарантира прозрачен и 
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конкурентен процес на възлагане на обществени поръчки за мащабни проекти в 
областта на транспортната инфраструктура, финансирани от ЕС; настоява, че 
възлагащите органи и оферентите за тези широкомащабни проекти трябва да 
сключват пактове за почтеност, при които трети лица да следят за спазването от 
тяхна страна на ангажиментите за най-добри практики и прозрачност; припомня, 
че държавите членки носят основната отговорност за създаването на система за 
управление, която да гарантира ефективното и ефикасно изпълнение на 
инвестиционните проекти, и настоятелно призовава Комисията да гарантира 
необходимата административна и техническа подкрепа, за да се улесни тяхното 
изпълнение; изтъква, че също така е важно в процедурите за възлагане на 
обществени поръчки да се вземат предвид социалните условия за работниците; 
изтъква, че днес целият транспортен сектор среща трудности при набирането на 
персонал и че условията на труд трябва да се подобрят, за да се решат проблемите 
във връзка с недостига на персонал;

24. счита, че анализите на разходите и ползите за транспортните проекти вече не 
трябва да се съсредоточават върху краткосрочни икономически анализи, а да се 
основават на цялостното разбиране на всички външни разходи в краткосрочен и 
дългосрочен план, като се ръководят от констатациите във възложеното от 
Комисията неотдавнашно проучване относно външните разходи и 
интернализирането на разходите, което показа, че общият размер на външните 
разходи за транспорт се оценява на близо 1 000 милиарда евро годишно5;

25. призовава Комисията да прилага подход, ориентиран в по-голяма степен към 
резултатите, да се стреми към добавена стойност от ЕС и да се съсредоточи 
повече върху политическите цели, когато определя критериите за подбор на 
пилотни проекти и подготвителни действия, и припомня значението на тяхното 
правилно прилагане;

26. подчертава отново необходимостта от силна Агенция за авиационна безопасност 
на Европейския съюз (ЕААБ) с подходящо равнище на финансиране, за да се 
гарантират безопасността и сигурността на гражданите на ЕС и в това отношение 
да бъде достигната водеща позиция в световен мащаб (например във връзка с 
предизвикателства, произтичащи от нови технологии, киберзаплахи, заглушаване 
на ГНСС), както и екологичната устойчивост на сектора на въздушния транспорт 
чрез подобряване на неговия екологичен отпечатък (по-ниски нива на шум и 
емисии, декарбонизация, кръгова икономика), насърчаване на опазването на 
околната среда (мерки за смекчаване), разработване на новаторски и устойчиви 
технологии (безпилотни летателни апарати, електрически и хибридни 
въздухоплавателни средства, устойчиви авиационни горива), програма за 
екомаркировка, както и мултимодална мобилност (т.е. взаимосвързаност 
на/между железопътната и летищната инфраструктура);

27. изразява съжаление, че разширените функции на агенциите на ЕС в областта на 
транспорта — Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз 

5 Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities 
(проучване „Устойчиво таксуване на транспортната инфраструктура и интернализиране на външните 
разходи в транспорта“) (https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-
external-costs_en).
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(ЕААБ), Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) и Агенцията за 
железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA), не са взети под внимание в 
бюджета за 2020 г., при положение че следва да се отчита увеличената потребност 
от финансови и човешки ресурси, за да се гарантира пълното изпълнение на 
техните функции; припомня, че според становище на Сметната палата 
съсредоточаването на работата на ERA на едно място би могло да доведе до 
намаляване на разходите на бюджета на ЕС;

28. подчертава значението на проектите, насърчаващи туризма, сектор, който 
допринася значително за БВП на държавите членки и в икономически контекст 
оказва икономическо въздействие върху растежа, конкурентоспособността, 
заетостта и социалното развитие; изразява съжаление, че бюджетът не включва 
туризма като отделна област на политиките, и отново призовава за отделен 
бюджетен ред в следващата многогодишна финансова рамка, който да бъде 
предназначен изключително за туризма; изтъква, че държавите членки са 
изправени пред общи предизвикателства в туристическия сектор, включително 
във връзка с управлението на кризи, конкуренцията от страна на трети държави, 
устойчивостта на туристическите дейности, укрепването на местните и 
изолираните общности и прехода към икономика с нулеви въглеродни емисии, и 
че поради това общите европейски политики осигуряват значителна добавена 
стойност.
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