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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджети да включи 
в доклада си следните предложения:

A. като има предвид, че беше доказано, че 8-те млрд. евро, предвидени за  
осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) през 
програмния период 2007-2013 г., са крайно недостатъчни и че са необходими 
допълнителни средства за завършването й и за стимулиране на растежа, създаването 
на работни места и конкурентоспособността на ЕС;

1. подчертава изключително важната роля на транспортния сектор на ЕС като гръбнак 
на вътрешния пазар и основа за свободното движение на хора и стоки, както и за 
икономическото, социалното и териториалното сближаване; посочва, че 
транспортният сектор генерира 6,3% от БВП на ЕС и осигурява заетост на 13 млн. 
души;

2. припомня огромните финансови и технологически предизвикателства пред 
транспортния сектор, когато става въпрос за подобряването на неговите 
екологически показатели, конкурентоспособност и мрежи;

3. подчертава, че се необходими големи инвестиции, за да се постигне ключовата цел 
на ЕС за намаляване до 2050 г. на емисиите на CO2 в транспортния сектор до 60% от 
равнищата на емисиите през 1990 г. и за да се поддържат по-устойчиви видове 
транспорт, да се стимулира мултимодалният транспорт и да се насърчава устойчива 
градска мобилност, основана на принципите за сигурност, безопасност и достъпност 
на транспорта;

4. подчертава нееднаквото развитие, което характеризира транспортната 
инфраструктура в различните държави членки, и важността на развитието на 
транспортна инфраструктура в новите държави членки, и призовава Комисията и 
държавите членки да се стремят да създадат единно и развито в еднаква степен 
европейско транспортно пространство;

5. подчертава, че цялостният пакет, наличен за инвестиции в транспорта в следващата 
многогодишна финансова рамка (МФР), ще бъде от жизнено значение за 
осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), както и за 
изследвания в областта на транспорта, необходими, за да може Съюзът да продължи 
да бъде индустриален водач в областта на устойчивите и иновативни транспортни 
технологии; поради това призовава държавите членки да подкрепят предложението 
на Комисията;

6. подчертава, че транспортът и мобилността са от жизнено значение за европейския 
вътрешен пазар, и поради това настоява Съюзът да увеличи значително целевите 
инвестиции в инфраструктура за TEN-T и изследвания в областта на транспорта, 
вместо да ги съкращава, тъй като подобни инвестиции могат да допринесат 
съществено и пряко за преодоляването на трудни икономически ситуации чрез 
стимулиране на конкурентоспособността, икономическия растеж и заетостта в ЕС;
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7. приветства предложението на Комисията за Механизъм за свързване на Европа 
(МСЕ) и произлизащото от него предложено увеличаване на централно 
управляваните средства за TEN-T и счита тези суми за реалистични и 
представляващи едва минимално необходимото; счита, че за да се предизвика ефект 
на лоста, очакван в областта на транспорта, в идеалния случай средствата следва да 
бъдат най-малко 10% от прогнозираните нужди (500 млрд. евро за TEN-T до 2020 
г.), и че ако Съветът се съгласи да се намали значително финансовият пакет, следва 
да се извърши сериозен преглед на списъка с предварително набелязани 
транспортни проекти, посочен в приложение към Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ);

8. настоява, че въпроси като разпределението на финансовия пакет на МСЕ между
различните сектори, сумите, използвани за финансови инструменти, или начините 
на прехвърляне от Кохезионния фонд за транспортна инфраструктура по линия на 
МСЕ не са част от МФР, тъй като принадлежат към обикновената законодателна 
процедура за МСЕ;

9. отбелязва намерението на Комисията да увеличи използването на иновативни 
финансови инструменти като облигации за проекти в транспортния сектор; счита, че 
те ще придадат ефект на лоста на бюджета на ЕС, като привличат други 
инвеститори към проекти от общ интерес, които са жизнеспособни в търговско 
отношение, но не получават достатъчно финансиране от пазара; подчертава, че това 
би могло да засили финансирането на транспортна инфраструктура с европейска 
добавена стойност;

10. призовава Комисията да обезпечи координация между МСЕ и другите източници на 
финансиране, налични за TEN-T, и в частност Кохезионния фонд и програмата 
„Хоризонт 2020“;

11. подчертава, че допълнителните 10 млрд. евро от Кохезионния фонд трябва да се 
управляват централно в рамките на Механизма за свързване на Европа, за да се 
реализира видима добавена стойност от ЕС за транспортни инфраструктурни 
проекти от TEN-T, особено в държавите, бенефициери на Кохезионния фонд; 
обръща внимание на един неотдавнашен доклад на Европейската сметна палата1, 
според който финансирането от Кохезионния фонд и структурните фондове 
невинаги се използва ефективно; счита, че следва да се отдели специално внимание 
на трудностите, които някои държави членки биха могли да срещнат във връзка с 
проектовия инженеринг и географския баланс при разпространението на проектите; 
подчертава, че решението на Комисията се базира на принципа за инвестиране на 
средства на територията на държава бенефициер по протежението на договорения 
проект TEN-T, както е посочено в приложение 1 към МСЕ, и че централното 
управление на тези допълнителни 10 млрд. евро от Кохезионния фонд при никакви 
обстоятелства не възпрепятства или ограничава участието на държавите, 
бенефициери на Кохезионния фонд, в осъществяването и финансирането на 
транспортни проекти по линия на МСЕ, надхвърлящо 10 млрд. евро от Кохезионния 

                                               
1 Европейска сметна палата, „Ефективна инвестиция ли е използването на структурните фондове и 

Кохезионния фонд за съфинансиране на транспортните инфраструктури в морските пристанища? 
Специален доклад № 4/2012.
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фонд;

12. настоява, че МФР 2014-2020 г. трябва да предостави по-голяма гъвкавост на 
бюджета както във функциите, така и между тях; поради това подчертава, че е 
важно МСЕ и политиката за сближаване да останат в една и съща функция, и се 
противопоставя на идеята за подфункции;

13. изтъква необходимостта от по-ефективни стимули за проекти като принципа 
„използваш средствата или ги губиш“, който гарантира по-добро осъществяване на 
проектите;

14. подчертава, че трябва да продължи да съществува реалистична връзка между броя 
предварително идентифицирани проекти в приложението към предложения 
регламент за МСЕ и финансовите средства за МСЕ в следващата МФР;

15. подчертава, че във връзка с постигането на целите на ЕС за устойчив растеж трябва 
да се гарантира подходящо финансиране за хоризонталните приоритети от МСЕ, а 
именно Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) 
и Програмата за изследване на управлението на въздушното движение в единното 
европейско небе (SESAR), за които от жизнено значение е непрекъснатото 
финансиране, за да се насърчи оперативната съвместимост и транспортната мрежа 
на ЕС да стане по-ефективна, конкурентоспособна и безопасна;

16. подчертава значението на осигуряването на финансиране за важни програми за 
технологическо развитие като цяло – инициативата за Глобален мониторинг на 
околната среда и сигурността (GMES), Европейска геостационарна служба за 
навигационно покритие (EGNOS), глобалната навигационна спътникова система 
„Галилео“ и др. – и набляга, че е необходимо инициативата GMES да продължи да 
бъде финансирана от МСЕ предвид приноса й за устойчивото развитие и 
сигурността на транспортния сектор;

17. припомня стратегическото значение за ЕС на проекта „Галилео“, чиито главни 
бенефициери са технологията GNSS и практическото изпълнение на приложенията 
на ИТС; настоява да се гарантира подходящо финансиране на „Галилео“, без това да 
бъде за сметка на бюджета за TEN-T;

18. отчита факта, че Кохезионният фонд и ЕФРР са основни източници на финансиране 
за транспорта на ЕС; подчертава, предвид това, колко е важно да се гарантира по-
добра интеграция на целите на стратегията „Европа 2020“ в структурните фондове 
на ЕС, така че те да са насочени към интелигентна и устойчива мобилност;

19. посочва успеха на програмата „Марко Поло“, която в съответствие с прехода към 
икономика с ниска въглеродна интензивност има за цел да прехвърли товарите от 
автомобилния към други видове транспорт, както и на програмата NAIADES, 
Интегрираната европейска програма за действие за транспорта по вътрешните 
водни пътища, и счита, че тези проекти следва да получат достатъчно финансиране 
през следващия финансов период;

20. припомня, че туризмът е нова компетентност на Съюза съгласно Договора от 
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Лисабон, и посочва, че затова той също следва да бъде отразен в следващата МФР; 
подчертава важния принос на туризма за икономиката на Съюза и факта, че той 
представлява основна стопанска дейност за някои региони, и счита, че европейската 
стратегия за туризма следва да бъде подкрепена с подходящо финансиране през 
следващия период;

21. в тази връзка приветства предложението на Комисията за установяване на програма 
за конкурентоспособността на предприятията и малките и средни предприятия 
(COSME) (2014—2020 г.); подчертава в частност, че следва да се окаже силна 
подкрепа за предназначаването на 131 млн. евро специално за 
конкурентоспособността на предприятията в сектора на туризма;

22. припомня, че интегрираната морска политика следва да бъде взета предвид в 
следващата МФР посредством подходящ и дългосрочен инструмент за нейната 
финансова подкрепа;

23. подчертава ключовата роля на транспортните агенции за подкрепата на целите на 
ЕС за безопасност и оперативна съвместимост, както и необходимостта за техните 
отговорности те да получат достатъчно бюджетни средства.
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