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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. подчертава, че транспортът представлява съществен елемент на европейската 
икономика, позволяващ движението на хора, стоки и знания през границите; 
подчертава, че транспортът е средство за постигане на равенство и социална 
мобилност, особено за младите хора, тъй като създава възможности за обмен, най-
вече в областта на знанието и обучението;

2. подчертава, че финансирането на транспорта следва да допринася за по-добрата 
интеграция на този сектор, която да води до по-ефективно общество по отношение 
на икономиката, безопасността, социалните интереси и околната среда;

3. изразява съжаление поради факта, че бюджетните кредити, предложени от 
Комисията в проектобюджета, представляват минимума, необходим за поддържане 
на прилагането на политиката и законодателството на Европейския съюз в областта 
на транспорта и туризма; счита, че предвид кризата, породена от вулкана 
Ейяфятлайокутл, която напълно парализира Европа, е по-необходимо от всякога да 
се преразгледа финансирането на европейския транспортен сектор, като се 
гарантира, че той разполага с необходимите ресурси за създаването на 
алтернативна, допълваща мрежа, която да предотврати повторението на подобна 
ситуация, застрашаваща конкурентоспособността и икономическия растеж;

4. признава, предвид новата бюджетна процедура и икономическото положение, че е 
необходимо да се определят политическите приоритети; подчертава обаче, че е 
важно да се избегне недостатъчност на бюджетните кредити за плащания и че е 
необходимо да се приеме, по целесъобразност, коригиращ бюджет;

5. припомня, че за да се гарантира икономическото възстановяване на Европа, 
инвестициите в транспорта и най-вече в трансевропейската транспортна мрежа 
(TEN-T) играят основна роля за стимулирането на растежа и заетостта, както и за 
защита на икономическите интереси на Европа; по тази причина счита, че трябва да 
бъдат анализирани всички възможни механизми на финансиране, за да могат да 
бъдат осъществени максимален брой проекти, включително създаването на 
европейски фонд за транспорта, който да бъде интегриран в многогодишната 
финансова рамка;

6. отдава голямо значение на инвестициите в полза на безопасността на всички видове 
транспорт;

7. подчертава, че в транспортния сектор съществува голям потенциал по отношение на 
борбата с изменението на климата и призовава Комисията да отдаде приоритет на 
мерките за декарбонизация във всички видове транспорт, въз основа на целите на 
пакета от мерки в областта на климата и енергетиката, особено чрез насърчаване на 
съмодалността между всички видове транспорт и чрез прилагане в по-голяма степен 
на технологията на ИТС;
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8. счита, че вноските от бюджета на Съюза за агенциите, които работят в областта на 
транспорта, следва да бъдат определяни пропорционално на техните допълнителни 
отговорности и на отдавания политически приоритет на повишаването на 
безопасността на железопътния и въздушния транспорт, както и на борбата срещу 
замърсяването на морето вследствие на неотдавнашните сериозни аварии;

9. изтъква колко е важно да се гарантират равни и прозрачни права на всички пътници 
във всички видове транспорт; подчертава необходимостта от единен интерфейс за 
информация и резервации за всички видове транспорт, предоставящ ясна 
информация относно пътуването и правата на пътниците с цел да се улеснява 
свободата на движение;

10. приветства факта, че Договорът от Лисабон прави възможно изготвянето на 
многогодишна програма за туризма; счита, че до изготвянето на тази програма е от 
съществено значение да се продължи и ускори работата по съществуващите 
подготвителни действия.
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КРАТКА ОБОСНОВКА

Въведение

Разглежданата бюджетна година е петата от периода, обхванат от многогодишната 
финансова рамка 2007–2013 г., като процедурата за средносрочен преглед все още не е 
започнала. По функция 1а от финансовата рамка „Конкурентоспособност за растеж и 
заетост“, която се отнася за транспорта и туризма, наличният резерв през 2011 г. е в 
размер на 50,1 млн. евро.

В контекст на криза и ограничения, финансовата година е белязана от влизането в сила 
на Договора от Лисабон. Той внася значителни промени в бюджетната процедура, 
която включва вече едно-единствено четене, последвано от евентуално съгласуване, и 
която поставя Европейския парламент и Съвета при равни условия. Освен това 
понастоящем туризмът е пълноценна част от правомощията на Европейския съюз, 
което осигурява правно основание за неговото финансиране.

Секторът на транспорта и секторът на туризма, които бяха особено засегнати от 
икономическата криза и представляват над 10 % от БВП и над 20 % от общите емисии 
на CO2 на ЕС, заслужават особено внимание в рамките на тази бюджетна година.

I. Бюджетът на транспорта

В дял 6 от бюджета на Европейската комисия, озаглавен „Мобилност и транспорт“1, са 
обединени бюджетните редове, свързани с транспортната политика на ЕС. В 
проектобюджета (ПБ) за финансовата 2011 година, изготвен от Европейската комисия, 
се предлага увеличение от 10,5 % на бюджетните кредити за поети задължения, които 
от 1 407,5 млн. евро през 2010 г. стават 1 555, 4 млн. евро през 2011 г. За сметка на това 
е предвидено намаление от 1,7 % на бюджетните кредити за плащания, които от 1 224,2 
млн. евро през 2010 г. стават 1 203,1 млн. евро през 2011 г.

1) Административни разходи (бюджетен ред 06 01)

Комисията положи усилия за намаляване на административните си разходи с 2,4 млн. 
евро, за да може да се увеличи финансирането за агенциите2.

По отношение на Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа, 
предвиденото финансиране в ПБ изглежда целесъобразно.

2) Агенции

Европейската комисия подчертава, че вследствие на съкращенията по функциите от 

1 През 2011 г. дял 6 е посветен единствено на транспорта, докато през предходните финансови години се 
отнасяше и за енергетиката.
2 Когато се споменава цифра без уточнения по отношение на бюджетните кредити за поети задължения 
или бюджетните кредити за плащания, става дума за едногодишни бюджетни кредити, при които 
бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания са с еднакъв размер.
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финансовата рамка за периода 2007–2013 г. с цел осигуряване на финансиране за 
програмата „Галилео“ трите агенции в областта на транспорта следва да изпитат 
съществен недостиг на финансиране (оценяван на 20 млн. евро) през 2011, 2012 и 
2013 г., докато в същото време задачите им бяха разширени през последните години.

- Европейска агенция за авиационна безопасност (бюджетен ред 06 02 01)

За 2011 г. в ПБ се предвижда общо участие на ЕС в размер на 34,4 млн евро. Освен това 
Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) предвижда стабилизиране на 
собствените средства през следващите години. Те се оценяват приблизително на малко 
повече от 92 млн. евро през 2011 г.

Агенцията счита, че общото участие на ЕС следва да бъде 37,7 млн. евро през 2011 г., 
за да се гарантира подготовката и оперативното изпълнение през периода 2012–2013 г. 
на пакетите за въздухоплаването, приети през 2008 г. и 2009 г.1

- Европейска агенция за морска безопасност (бюджетен ред 06 02 02)

За 2011 г. в ПБ се предвижда общо участие на ЕС в размер на 54,9 млн евро. Агенцията 
смята, че тази вноска следва да възлиза на 56,6 млн. евро за бюджетни кредити за поети 
задължения и 57,6 млн. евро за бюджетни кредити за плащания, за да може тя да се 
справи с разширяването на базите данни, които ще трябва да управлява през 2011 г. 
(SafeSeaNet, THETIS, EQUASIS и др.).

- Европейска железопътна агенция (бюджетен ред 06 02 08)

За 2011 г. в ПБ се предвижда общо участие на ЕС в размер на 25,3 млн. евро, докато 
Агенцията счита, че тази вноска следва да възлиза на 27 млн. евро. За Агенцията е 
необходимо достатъчно финансиране за развитието на важни европейски програми, 
като например Safety, Interop и ERTMS, а следователно и за постигането на напредък в 
областта на оперативната съвместимост и сигурността.

3) Програмата „Марко Поло“ (бюджетни редове 06 02 06 и 06 02 07)

Проектобюджетът, в който се предвижда увеличение с 1,9 млн. евро на бюджетните 
кредити за поети задължения и стабилност на бюджетните кредити за плащания, 
предназначени за програмата „Марко Поло II“, изглежда адаптиран към настоящите 
нужди. В действителност програмата претърпя голямо забавяне заради икономическата 
криза, но перспективите за използване на бюджетните кредити би трябвало да се 
подобрят от 2010 г. нататък. Все пак ще бъде целесъобразно да се следи много 
внимателно развитието на програмата.

4) Трансевропейски мрежи (бюджетен ред 06 03)

1 Регламенти 216/2008 и 1108/09 на Съвета, които разширяват задачите на Агенцията за авиационна 
безопасност така, че да включват летищата, управлението на въздушното движение и 
аеронавигационното обслужване. Тези нови задачи включват по-специално регламентирането и 
проверките във връзка със стандартизацията.
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Докато в ПБ се предвижда стабилност на бюджетните кредити за плащания в размер на 
900 млн. евро за 2011 г. спрямо 2010 г., по отношение на бюджетните кредити за поети 
задължения е положено значително бюджетно усилие (+ 17,1 %). Тези кредити се 
увеличават от 1 048,8 млн. евро през 2010 г. на 1 228,2 млн. евро през 2011 г.

Приоритетните мрежи, и по-специално граничните пунктове, страдат от липса на 
финансиране. Желателно е, освен конкретните средства за TEN-T, да се помисли за 
предприемането на съвместни действия за увеличаване на капацитета за финансиране в 
тази област.

5) Помощни дейности във връзка с европейската транспортна политика и 
правата на пътниците (бюджетен ред 06 02 03)

В ПБ за 2011 г. за тези дейности се предвижда относително устойчив бюджет по 
отношение на 2010 г.

6) Съвместно предприятие SESAR (бюджетни редове 06 03 05 и 06 06 02 03)

Дял 6 включва два бюджетни реда за SESAR, които представляват два източника на 
финансиране за периода 2007–2013 г.: рамковата програма за изследвания и програмата 
TEN-T.

Сумите, предвидени в ПБ, изглеждат задоволителни. Те ще целят основно финансиране 
на дейностите по проучване, развитие и утвърждаване на нови системи за УВД 
(управление на въздушното движение).

7) Научни изследвания, свързани с транспорта (бюджетен ред 06 06)

Предвиденото в проектобюджета намаляване на бюджетните кредити за поети 
задължения и за плащания е обосновано с прехвърлянето на разходите за научни 
изследвания по линия на „Галилео“ към дял 2 от бюджета на Комисията, посветен на 
предприятията.

8) Пилотни проекти и подготвителни действия

Както спомена заместник-председателят г-н Калас и както е видно от неотдавнашното 
вулканично изригване, изглежда полезно да се помисли за създаването на интегрирана 
европейска система за информация и резервация, която да включва всички видове 
транспорт за превоз на пътници. Желателно е тази дейност да стартира чрез подходящ 
пилотен проект.

II. Бюджетът на туризма

Въпреки че с влизането в сила на Договора от Лисабон туризмът попада напълно в 
компетенциите на Европейския съюз, в проектобюджета не е заложен бюджет за него. 
Европейската комисия просто потвърждава съществуващите подготвителни действия в 
тази област, които са записани в дял 2 от бюджета на Европейската комисия, озаглавен 
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„Предприятия“.

С оглед развитие на дейностите на ЕС в областта на туризма, подготвителните действия 
„Социален туризъм“ и „Устойчив туризъм“ следва да продължат през 2011 г. и дори да 
бъдат засилени. Освен това, създаването на два нови пилотни проекта „Индустриален 
туризъм“ и „Европейски туризъм и маршрути на културното наследство“ ще осигури 
истинска добавена стойност за насърчаването на културните специфики и наследството 
на европейските региони.

Заключителни бележки

Изложените по-горе забележки се базират на проектобюджета за финансовата 2011 г. 
Очакваме позицията на Съвета, която ще бъде приета към средата на юли. Основните 
изменения на докладчика по становище ще се отнасят за тази позиция. Той си запазва 
по-специално правото да внесе изменения там, където Съветът извърши 
недиференцирани еднократни съкращения, които не отразяват потребностите, 
конкретните условия и приоритетите за действие на ЕП за всеки бюджетен ред.
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