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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. припомня, че подобряването на достъпността, укрепването на регионалните 
икономики и постигането на сближаване са едни от целите на програмата 
„Трансевропейска транспортна мрежа“ (TEN-T) и са напълно съвместими с 
необходимостта от ефективна мобилност, като отговарят на предизвикателствата на 
изменението на климата и общите цели на вътрешния пазар;

2. припомня, че около 23,7% (82 милиарда евро) от разпределението на финансирането 
по Кохезионния и Структурните фондове за периода 2007-2013 г. са предназначени за 
транспорт, но само половината от тях ще бъдат изразходвани за проекти от TEN-T (17 
милиарда евро за приоритетната мрежа от TEN-T и 27,2 милиарда евро за цялостната 
част); останалата половина се очаква да бъде инвестирана в национални, регионални и 
местни проекти, които не са посочени в картите на TEN-T;

3. припомня неравновесието в планираните транспортни инвестиции за различните 
видове (за пътна инфраструктура 41 милиарда евро в сравнение с 23,6 милиарда евро за 
железопътна и € 0,6 милиарда евро за вътрешните водни пътища), което не спомага нито 
за подобряване на целите за намаляване на емисиите наCO2 и бърза промяна на видовете 
транспорт, нито за гарантиране на тяхната справедлива и ефективна съвместимост;

4. изразява съжаление поради тенденцията за отлагане на стартирането на трансгранични 
проекти и железопътни проекти като цяло, което води до риск мрежата TEN-T да 
продължи да бъде слабо свързана агломерация от 27 национални мрежи;

5. изразява особено съжаление, че когато се сравняват пътната и железопътната 
инфраструктури, особено в държавите, към които е насочена политиката на сближаване, 
изглежда, че пътно-железопътното неравновесие би могло да се задълбочи, ако 
инвестициите в железопътния сектор продължат да се бавят, както се изтъква в доклада 
за 2010 г. относно изпълнението на програмите на политиката за сближаване;

6. изразява загриженост поради липсата на подробна информация за текущото 
изпълнение на инвестиции в транспорта; поставя под въпрос дали една по-точна оценка 
на изпълнението не подчертала сериозни забавяния на планираните инвестиции за 
разработването на проекти по ТЕN-T и настоява, особено на фона на икономическата 
криза, за по-голяма сигурност по отношение на графика;

7. обръща особено внимание на европейската добавена стойност на мрежата TEN-T, 
особено очевидна в трансграничните участъци на проектите и при свързването им с 
проекти за национални железопътни и вътрешни водни пътища; 

8. във връзка с това призовава за увеличаване на средствата за цялостната мрежа TEN-T 
чрез отделяне на средства за сближаване за транспортни проекти и посвещаване на 
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определена сума в рамките на това финансиране за централната мрежа TEN-T, тъй като 
това ще доведе до по-ефективно и последователно използване на средствата за 
сближаване, постигане на целите на ЕС, свързани с изменението на климата и 
устойчивото развитие и по-ефективно осъществяване на мрежата TEN-T;


