
PA\1186840BG.docx PE639.932v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по транспорт и туризъм

2019/2028(BUD)

26.7.2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 
2020 година
(2019/2028(BUD))

Докладчик по становище: Даниел Фройнд



PE639.932v01-00 2/6 PA\1186840BG.docx

BG

PA_NonLeg



PA\1186840BG.docx 3/6 PE639.932v01-00

BG

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 проектобюджет в областта на 
транспорта; изразява съжаление за неизбирателните съкращения, поискани от 
Съвета;

2. счита, че е настъпил моментът за основна промяна във финансирането на 
транспорта в ЕС с оглед създаване на транспортен сектор с нулеви нетни емисии 
до 2050 г. и гарантиране на пълно привеждане на сектора в съответствие с 
Парижкото споразумение;

3. настоява, че транспортната политика на ЕС е от съществено значение за 
икономическата, социалната и екологичната устойчивост, и поради това следва да 
се даде приоритет на качеството и устойчивостта на проектите, а не на тяхното 
количество или размер;

4. 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 всички проекти „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“;

5. подчертава, че освен ключовата му роля в прилагането на Европейския фонд за 
стратегически инвестиции (ЕФСИ) и InvestEU, е от съществено значение 
преразглеждането на транспортната политика на Европейската инвестиционна 
банка (ЕИБ), което е предвидено за 2020 г., както и да бъде проправен пътят към 
по-задълбочено преразглеждане на политиката на банката за финансирането в 
областта на транспорта; призовава ЕИБ да докладва своевременно на Парламента 
за всички свои стъпки в процеса на преразглеждане на транспортната политика;

6. счита, че разходите по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в областта на 
транспорта могат да бъдат подобрени чрез увеличаване на дела на финансирането 
за видове транспорт с нулеви емисии; приветства подхода на Комисията да 
съфинансира възстановяването на регионалните трансгранични железопътни 
връзки, които са били демонтирани или изоставени, и насърчава държавите 
членки, трансграничните региони и Комисията допълнително да засилят тези 
проекти „отдолу нагоре“, допринасящи за отварянето на граници в рамките на 
Съюза, където такива все още съществуват; призовава Комисията да увеличи 
значително резервираната сума в рамките на бюджетния ред за МСЕ с цел 
финансиране на възстановяването на демонтирани или изоставени регионални 

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)).
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железопътни връзки; наложителна е по-интензивна работа по разширяването на 
електрификацията 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;

7. насърчава Комисията да работи за съживяването на комфортните европейски 
нощни влакове като устойчива алтернатива на полетите на по-близки разстояния 
и на автомобилните пътувания на далечни разстояния;

8. призовава Комисията да съчетае съфинансирането на велосипедната мрежа 
„EuroVelo“ с широкообхватната железопътна мрежа;

9. предвид продължаващия много голям брой смъртни случаи и наранявания, 
причинени от пътнотранспортни произшествия, и новата директива относно 
управлението на безопасността на пътните инфраструктури със своята 
разпоредба, която гарантира, че „държавите членки гарантират, че нуждите на 
уязвимите участници в движението по пътищата се вземат предвид“, настоява 
Комисията и държавите членки да продължат да отдават приоритет на 
финансирането на безопасността на превоза на пътници в различни видове 
транспорт и че те са насочени към безопасността на уязвимите участници в 
движението по пътищата, като например пешеходци, велосипедисти и други 
потребители на микромобилност;

10. 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;

11. призовава за по-прозрачна финансова среда и по-прозрачни оценки на проектите, 
като се обръща особено внимание на участието на гражданите в прозрачни 
процеси на вземане на решения и наблюдение върху разработването на големи 
проекти с общ размер на инвестициите от над 1 милиард евро;

12. припомня, че публичните инвестиции в инфраструктурата са особено 
чувствителни към корупция; подчертава, че е важно да се гарантира прозрачен и 
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;

13. 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 
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дългосрочен план, като се взема предвид неотдавнашното проучване относно 
външните разходи и интернализирането на разходите, възложено от Комисията, 
което показа, че общият размер на външните разходи за транспорт се оценява на 
близо 1 000 милиарда евро годишно2.

2 Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities 
(„Проучване относно устойчиво таксуване за транспортната инфраструктура и интернализиране на 
външните разходи за транспорт) (https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-
transport-external-costs_en).
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО 
ДОКЛАДЧИКЪТ ПО СТАНОВИЩЕТО Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Субект и/или лице
Европейска федерация за транспорт и околна среда - 58744833263-19
Общност на европейските железопътни и инфраструктурни дружества - 7574621118-27


