
 

AD\890613BG.doc  PE476.064v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

  

 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014 

 

Комисия по транспорт и туризъм 
 

2011/2201(DEC) 

7.2.2012 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по транспорт и туризъм 

на вниманието на комисията по бюджетен контрол 

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 

общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, 

Раздел ІІІ – Комисия 

(COM(2011)0473- C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC)) 

Докладчик по становище: Inés Ayala Sender 

 



 

PE476.064v02-00 2/6 AD\890613BG.doc 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\890613BG.doc 3/6 PE476.064v02-00 

 BG 

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 2010 г., във вида, в който беше окончателно приет и 

впоследствие изменен в хода на годината, конкретно за политиките в сферата на 

компетентност на комисията по транспорт и туризъм беше предвидена обща сума в 

размер на 2 640 819 360 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 

1 895 014 386 EUR в бюджетни кредити за плащания; отбелязва също, че от тези 

суми: 

– 1 012 440 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 890 594 000 EUR 

в бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за трансевропейските 

транспортни мрежи (TEN-T), 

– 16 876 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 15 375 000 EUR в 

бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за безопасността на 

транспорта, 

– 63 940 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 30 257 000 EUR в 

бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за програмата „Марко 

Поло“, 

– 165 788 360 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 128 447 410 EUR в 

бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за агенциите в областта на 

транспорта, 

– 896 035 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 455 135 000 EUR в 

бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за програмата „Галилео“, 

– 427 740 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 346 880 476 EUR в 

бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за транспорта, включително 

за приоритетна област, свързана с устойчивата градска мобилност, в рамките на 

Седмата рамкова програма за изследвания и развитие, 

– 4 600 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 3 520 000 EUR в 

бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за туризма; 

2. отбелязва, че при проверката на изпълнението на бюджета за финансовата 

2010 година Сметната палата реши да съсредоточи вниманието си по-скоро върху 

политиките в областта на сближаването и енергетиката, отколкото върху 

политиката в областта на транспорта; 

3. приветства високата степен на усвояване на бюджетните кредити за поети 

задължения за проектите, свързани с TEN-T; призовава държавите членки да 

гарантират предоставянето на достатъчно финансови средства от националните си 

бюджети за изпълнението на този ангажимент на Съюза; припомня, че 
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Парламентът подкрепи по-високо равнище на финансиране от Съюза; насърчава 

държавите членки да положат всички възможни усилия във връзка с 

трансграничните проекти на централната мрежа за постигането на балансирани 

финансови споразумения, съответстващи на обявените от Съюза цели; 

4 призовава Комисията ежегодно да представя списък със съфинансирани от 

Кохезионния фонд и регионалните фондове проекти за туристическа и транспортна 

инфраструктура, както за фондовете за TEN-T, в резултат на което да осигури 

лесен и прозрачен достъп на другите институции и на данъкоплатците до 

информация относно участието на Съюза във финансирането; 

5. приветства средносрочния преглед на приоритетните проекти по многогодишната 

програма за TEN-T за периода 2007–2013 г., проведен през 2010 г. от ГД 

„Мобилност и транспорт“ (MOVE) за оценка на постигнатия в изграждането на 

мрежата напредък; счита, че при прегледа беше определен принципът за 

обвързване на финансирането с наличието на осезаем напредък по проектите с цел 

оптимизиране на усвояването на наличните финансови ресурси; приканва 

Комисията да приложи същия подход на обвързан с резултатите преглед по 

отношение на други генерални дирекции и политики на Съюза и призовава другите 

комисии на Парламента да отправят същото изискване; 

6. приветства предложенията на Комисията относно TEN-T и свързания с тях 

финансов инструмент, наречен „Механизъм за свързване на Европа“; подчертава 

европейската добавена стойност на оптимизираното използване на средствата и 

потвърждава своите бюджетни ангажименти, които отговарят на целите на новото 

предложение; подкрепя развитието на иновативни източници на финансиране с цел 

своевременно приключване на проектите за европейска транспортна 

инфраструктура, които винаги са продължителни и скъпоструващи; 

7. приветства инициативата „Облигации за проекти“ и призовава Комисията да следи 

за ефикасността на този нов инструмент и неговия мултипликационен ефект; 

напълно подкрепя предложението да се разпределят 10 000 000 000 EUR от 

Кохезионния фонд за транспортна инфраструктура в рамките на Механизма за 

свързване на Европа с цел повишаване на ефикасността и добавената стойност на 

структурната политика и политиката на сближаване; призовава за подобряване на 

системите за управление и контрол на използването на средствата от Кохезионния 

фонд, с цел да се гарантира правилното и ефективно усвояване на тези средства; 

8. изразява съжаление за ниската степен на усвояване на бюджетните кредити за 

плащания за безопасността на транспорта (65 %); отбелязва, че сумата, включена в 

бюджета за 2010 г., е сумата, предложена от Комисията в нейния предварителен 

проектобюджет; призовава Комисията да представи подробно обяснение във връзка 

с недостатъчната степен на усвояване на тези бюджетни кредити, както и мерките, 

които ще предвиди с цел предотвратяване на повторна поява на проблема в 

бъдеще; 

9. приветства увеличението на степента на усвояване на бюджетните кредити за 

плащания за безопасността на транспорта, правата на пътниците и програмата 

„Марко Поло ІІ“; въпреки това отбелязва, че 14 % от кредитите за програмата 
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„Марко Поло ІІ“ са прехвърлени към други бюджетни редове; отбелязва, че част от 

средствата по бюджетния ред за програмата „SESAR“ също е била обект на 

трансфер и би желал да припомни голямото значение на тази програма за 

укрепването на индустриалната политика на Съюза; 

10. приветства степента на усвояване на бюджетните кредити за плащания за 

програмите „Европейска геостационарна служба за навигационно покритие“ 

(EGNOS) и „Галилео“, при които се запазва напредъкът, постигнат през 2009 г.; 

подчертава значението на инвестициите в този сектор, с въздействие върху всички 

политики на Съюза, и по-специално върху сектора на логистиката, сектора на 

устойчивия транспорт и сектора на безопасността на транспорта; приветства 

успешното извеждане в орбита на първите два оперативни спътника на „Галилео“ 

на 20 октомври 2011 г., което е основна стъпка към успешното изпълнение на двете 

програми; приканва за предприемането на мерки за осигуряването на адекватно 

финансиране, разработването, прилагането и устойчивостта на новаторските 

приложения и услуги, поддържани от тези програми в областта на транспорта, с 

оглед на максималното използване на техния потенциал; 

11. отбелязва специалния доклад, озаглавен „Ефективни ли са проектите в областта на 

туризма, съфинансирани от ЕФРР?“, в който се посочва, че туризмът е най-

големият сектор на услугите в Съюза; приветства заключението на Сметната 

палата, че повечето проекти са постигнали резултати в повече от една област, 

независимо дали става дума за създаване или запазване на работни места, създаване 

на туристически капацитет или туристическа дейност; призовава Комисията да 

следва препоръките на Сметната палата във връзка с управлението и контрола на 

средствата на ЕФРР, предназначени за проекти в областта на туризма, и да 

използва разпоредбите на Договора от Лисабон, за да предложи многогодишна 

програма за туризма с бюджетни редове, по които се разпределят адекватни по 

размер финансови средства; 

12. 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; изразява безпокойство 

за размера на пренесените бюджетни кредити за поети задължения (14,5 %); 

призовава Комисията да представи подробно обяснение относно тези пренесени 

задължения; 

13. призовава към бюджета за всяка година да се прилага доклад относно пренесените 

от предходната година неизразходвани бюджетни кредити, в който да се посочват 

причините за неусвояването на средствата, както и как и в какви срокове ще бъдат 

използвани те; 

14. предлага, след изслушването на разясненията на Комисията относно 

недостатъчната степен на усвояване на бюджетните кредити 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 2010 година. 
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