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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. призовава за амбициозен бюджет за транспортния сектор на ЕС, който да взема 
предвид възникващите предизвикателства и настоящите политически приоритети 
за политиката на ЕС в областта на транспорта; 

2. подчертава, че политиката на ЕС в областта на транспорта е от съществено 
значение за икономическото, социалното и екологичното развитие на Европа и за 
нейната устойчивост; поради това настоятелно изисква политиката на ЕС в 
областта на транспорта да получи адекватно и достатъчно финансиране, за да се 
осигурят растеж, работни места и конкурентоспособност в Европа, включително в 
по-отдалечените географски райони; изисква допълнителни инвестиции за научни 
изследвания и иновации и за социално и териториално сближаване; 

3. подчертава, че бюджетът за 2021 г. следва да отразява приоритетите, определени 
от Парламента в неговата резолюция от 14 ноември 2018 г. относно 
многогодишната финансова рамка (МФР), и че той следва да осигури 
необходимото финансиране както за проектите, започнати по линия на 
настоящата МФР, така и за новите проекти въз основа на МФР за периода 2021 –
 2027 г.; 

4. счита, че финансирането от ЕС за транспорта следва да бъде приведено в 
съответствие с нормативните изисквания на Зеления пакт и че следва да се 
осигури пълно привеждане в съответствие с Парижкото споразумение; 

Значението на транспорта за постигане на целите на Зеления пакт

5. отново заявява, че транспортът трябва да допринесе за постигането на 
неутралност по отношение на климата до 2050 г.;

6. подчертава следователно, че подходящото финансиране за проектите в областта 
на транспорта ще бъде от основно значение за ускоряване на прехода към 
устойчива и интелигентна мобилност и за изпълнение на законодателните 
приоритети на Зеления пакт чрез мерки, основани на нови технологии, 
насърчаване на мултимодалния транспорт, развитието на автоматизирана и 
свързана мултимодална мобилност и увеличаване на производството и 
разпространението на устойчиви алтернативни горива;

Насърчаване на водещите програми 

7. подчертава, че е важно да се увеличи бюджетът на водещите програми, които са 
от особено значение за постигането на целите на ЕС: 

– подчертава решаващата роля на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за 
насърчаване на развитието на високоефективна трансевропейска мрежа 
(TEN-T), която е устойчива и взаимосвързана в рамките на 
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инфраструктурата в областта 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; поради това отправя 
искане бюджетът за МСЕ – Транспорт да бъде увеличен в МФР за периода 
2021 – 2027 г. и да бъде взето съответно решение за разпределението му за 
2021 г.;

– изисква съответно увеличение на бюджета на „Хоризонт 2020“ на 
120 милиарда евро (по цени от 2018 г.) и на неговия компонент 
„Интелигентни градове и интегриран транспорт“, считано от 2021 г.; 

Запазване на съществуващите политики

8. 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 
решаващата роля на политиката и инвестициите на ЕС в областта на транспорта за 
насърчаване и задълбочаване на териториалното, социалното и икономическото 
сближаване в ЕС; поради това изисква да се запази финансирането на TEN-T като 
част от политиката на сближаване; 

Средства, разпределени специално за устойчивия туризъм

9. настоятелно изисква въвеждането на бюджетни кредити, разпределени специално 
за устойчивия туризъм, за да се отрази по-добре значението на туризма в 
икономиката на ЕС и ролята, която ЕС може да играе за повишаването на 
неговата устойчивост; 

Финансиране на нови инициативи

10. подкрепя увеличаването на финансовите средства, разпределени за устойчива 
инфраструктура на фонд InvestEU, на 14 милиарда евро (по цени от 2018 г.) за 
периода 2021 – 2027 г., с подходящо разпределени суми в бюджета за 2021 г.; 

11. счита, че проектите в областта на транспорта, финансирани от Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР) и от Кохезионния фонд, трябва да дават 
приоритет на завършването на коридорите на TEN-T;

12. подчертава значението на една по-опростена и по-ефективна система на 
собствени ресурси, която да е в състояние да доведе до значително намаляване на 
дела на вноските на база брутен национален доход (БНД) и да обезпечи адекватно 
финансиране на разходите на ЕС;

Агенции и съвместни предприятия

13. подчертава значението на агенциите и на съвместните предприятия за 
подобряване на ефективността на транспортния сектор и за насърчаване на 
намаляването на емисиите от транспорта въз основа на технологичния напредък и 
нормативната уредба; посочва, че е важно тези агенции и съвместни предприятия 
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да получават адекватни финансови и човешки ресурси; 

14. подчертава по-специално решаващата роля на Агенцията за железопътен 
транспорт на Европейския съюз (ERA) и на съвместното предприятие Shift2Rail за 
постигането на траен преход от автомобилния към железопътния транспорт; 
подчертава, че предприятието Shift2Rail играе важна роля за поевтиняването и за 
повишаването на ефективността и на привлекателността на железопътния 
транспорт; 

15. подчертава по-специално ролята на съвместните предприятия „Чисто небе 2“ и 
SESAR и на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) 
за намаляване на емисиите на CO2 на пътник; подчертава много добрите 
резултати и съществената роля, която играе съвместното предприятие „Чисто 
небе 2“ за осигуряване на нетни ускорения в областта на зелените технологии, 
насочени към намаляване на емисиите на CO2 и на емисиите на парникови газове, 
както и на нивата на шум, генерирани от въздухоплавателните средства; 

16. приветства пряката подкрепа от страна на Европейската агенция за морска 
безопасност (ЕАМБ) за усилията на държавите членки за прилагане на 
законодателството в областта на околната среда и съдействието, което оказва тя за 
справяне със замърсяването на морската среда и за мониторинг на емисиите; 
счита, че с допълнителни ресурси Агенцията може да играе важна роля в 
оказването на подкрепа на държавите членки за смекчаване на свързаните с 
морския транспорт рискове за околната среда и за подобряване на устойчивостта 
на морския сектор. 


