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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. отбелязва, че в бюджета за 2009 г., във вида, в който беше окончателно приет и 
впоследствие изменен в хода на финансовата година, конкретно за политиките в 
рамките на дейността на комисията по транспорт и туризъм се предвиждаше обща 
сума от 2 427 000 000 евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения 
и 2 103 000 000 евро под формата на бюджетни кредити за плащания; отбелязва 
също, че от тези суми:

– 934 582 000 евро за бюджетни кредити за поети задължения и 830 594 000 евро 
за бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за трансевропейските 
транспортни мрежи (TEN-T),

– 17 600 000 евро за бюджетни кредити за поети задължения и 14 500 000 евро за 
бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за безопасността на 
транспорта,

– 64 971 000 евро за бюджетни кредити за поети задължения и 29 054 000 евро за 
бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за програмата „Марко 
Поло“,

– 146 902 000 евро за бюджетни кредити за поети задължения и 109 257 000 евро 
за бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за агенциите в областта 
на транспорта и надзорния орган „Галилео“,

– 427 424 000 евро за бюджетни кредити за поети задължения и 388 859 000 евро 
за бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за транспорта, 
включително за област от първостепенно значение, свързана с устойчивата 
градска мобилност, в рамките на седмата рамкова програма за изследвания и 
технологично развитие,

– 2 750 000 евро за бюджетни кредити за поети задължения бяха предназначени за 
безопасността на транспорта,

– 3 800 000 евро за бюджетни кредити за поети задължения и 3 600 000 евро за 
бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за туризма;

2. изразява съжалението си, че при проверката на изпълнението на бюджета за 
финансовата 2009 г. Европейската сметна палата отново реши да съсредоточи 
вниманието си по-скоро върху политиките в областта на изследванията и 
енергетиката, отколкото върху политиката в областта на транспорта;

3. приветства трайно високото равнище на усвояване както на бюджетните кредити за 
поети задължения, така и на бюджетните кредити за плащания при проекти, 
свързани с TEN-T, при които и двата показателя достигат почти 100%, и призовава 
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държавите-членки да гарантират предоставянето на подходящо финансиране от 
националните си бюджети в допълнение към този ангажимент от страна на ЕС; 
припомня, че Парламентът подкрепи по-високо равнище на финансиране от Съюза;
приветства средносрочния преглед на проектите по многогодишната програма на 
TEN-T за периода 2007-2013 г., публикуван на 27 октомври 2010 г., който има за цел 
да оптимизира използването на бюджетните средства по TEN-T, и подчертава 
важността на надеждното финансово планиране на проектите;

4. изразява загриженост за това, че равнището на усвояване на бюджетните кредити за 
плащания, свързани с безопасността и оптимизирането на транспортните системи и 
с правата на пътниците, отново беше ниско (73%); отбелязва, че 100%-но равнище 
на усвояване на бюджетните кредити за плащания, свързани с програмата „Марко 
Поло ІІ” бе постигнато само поради това, че над половината от първоначално 
предвидените средства бяха преразпределени в хода на годината;

5. приветства същественото увеличение в сравнение с 2008 г. на равнището на 
усвояване на бюджетните кредити за плащания по програмата „Галилео“ и 
подчертава голямото значение на тази програма за сектора на логистиката и сектора 
на устойчивия транспорт;

6. отбелязва, че проверките на извадки от операциите показват вероятен процент на 
грешка между 2 и 5 %; приканва Комисията да увеличи усилията си за още по-
голямо намаляване на тази стойност;

7. отбелязва със задоволство, че Европейската сметна палата е счела годишните 
отчети на Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа за 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; приветства факта, че 
Агенцията е успяла да запълни постовете, които все още бяха вакантни в края на 
2008 г.;

8. подчертава спешната необходимост от по-тясна координация на регионалната и 
транспортната политика, по-специално по отношение на финансирането на TEN-T, 
тъй като понастоящем потенциалната добавена стойност на проектите се взема 
предвид само в незначителна степен и поради това средствата не се използват 
оптимално, за да се премахнат тесните места, проблемите с преминаването на 
границите и трудностите поради липсващи връзки;

9. настоява за по-надеждно формиране на процедурите по подбор и одобряване на 
транспортни проекти в рамките на политиката на сближаване;

10. приветства специален доклад № 8/2010 на Сметната палата относно инвестициите в 
железопътната инфраструктура на ЕС и преди всичко извода за важната роля на 
координаторите на TEN-T, по-специално чрез улесняване на контакта между 
участниците; подкрепя препоръката, че Комисията следва да обмисли 
назначаването на още координатори за други приоритетни проекти;

11. отбелязва наблюдението на Европейската сметна палата, че приоритетните проекти 
не са избрани въз основа на действителните и очакваните транспортни потоци и че 
използването на анализа на разходите и ползите може да се разшири;
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12. предлага, след изслушването на разясненията на Комисията относно 
недостатъчното усвояване на средствата, по отношение на сферите на 
компетентност на комисията по транспорт и туризъм Парламентът да освободи 
Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на 
Европейския съюз за финансовата 2009 г.


