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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи 

в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че транспортният сектор е гръбнакът на вътрешния пазар и основа за 

свободното движение на хора и стоки, като допринася за насърчаване на качеството 

на услугите и спомага за териториалното сближаване в рамките на ЕС; 

2. посочва, че инвестициите в транспорта са от първостепенно значение за засилване 

на ролята и на целите на бюджета на ЕС, а именно стимулиране на растежа, 

конкурентоспособността и заетостта и преследване на целите на стратегията 

„Европа 2020“, както и за постигане на по-голяма безопасност на пътуване, с което 

да се намали броят на произшествията и свързаните с тях жертви, и поради това 

приветства факта, че програмата МСЕ (Механизъм за свързване на Европа) се 

оценява като една от основните програми по функция 1а „Конкурентоспособност за 

растеж и работни места“; 

3. отбелязва, че 2015 г. ще бъде втората година от многогодишната финансова рамка 

за периода 2014-2020 г. и че би било важно да се следи за това изпълнението на 

ТЕN-Т и на финансова програма МСЕ да започне добре и да протича гладко след 

поставянето на началото им през 2014 г.; освен това отбелязва, че е от 

жизненоважно значение да се предоставят необходимите бюджетни кредити (поети 

задължения и плащания) за тези нови програми, за да може незабавно да се разгърне 

важна транспортна инфраструктура; 

4. при все това обръща внимание върху финансовите затруднения, които изпитват 

някои от държавите членки в резултат на икономическата криза, което прави 

подаването на проекти изключително трудно за тях, както се вижда от 

неотдавнашната покана за предложения, обявена във връзка с програмата за 

трансевропейска транспортна мрежа, и следователно, с оглед осигуряването на по-

балансирано участие, призовава за по-голяма гъвкавост в изпълнението на 

програмата МСЕ; 

5. подчертава, че бюджетът на ЕС трябва да бъде насочен към инфраструктурни 

проекти, които ще осигурят висока европейска добавена стойност чрез премахване 

на пречките и изграждане/подобряване на трансграничната инфраструктура, както и 

чрез модернизиране на съществуващата инфраструктура, като например 

железопътните връзки, с цел развитие на вътрешния пазар на ЕС и подобряване на 

конкурентоспособността на ЕС като цяло; отбелязва, че предвид на настоящата 

международна ситуация на източните граници на ЕС от особено значение е 

държавите членки да се свържат в транспортната мрежа на ЕС с европейски 

технически параметри, включително стандартно европейско междурелсие, за да 

могат да се интегрират по-добре в общия пазар на ЕС; същевременно обръща 

внимание на сериозните проблеми с оперативната съвместимост, които все още 

съществуват в железопътната мрежа на ЕС, в т.ч. разликите в междурелсието, и 

призовава усилията да бъдат съсредоточени върху хармонизацията с оглед 

изграждане на действително оперативно съвместимо европейско железопътно 
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пространство, като подчертава също така необходимостта от изграждане на 

интермодални връзки на железопътния транспорт с други видове транспорт; 

6. подчертава необходимостта да се гарантира, че Комисията оказва помощ на 

държавите членки, които отговарят на условията за финансиране от Кохезионния 

фонд чрез Механизма за свързване на Европа, да разработят и изготвят подходящ 

брой проекти с достатъчна степен на зрялост и/или качество, както и да използват 

ефективно финансирането от ЕС; поради това подчертава, че е важно да се 

предприемат действия в подкрепа на програмата, насочени към укрепване на 

институционалния капацитет и ефективността на съответните публични 

администрации, както и да се организират допълнителни покани за представяне на 

предложения, за да се гарантира възможно най-висока степен на усвояване на 

прехвърлените средства в държавите членки, отговарящи на условията за 

финансиране от Кохезионния фонд; освен това организираните от Комисията 

покани за предложения следва да разглеждат трансграничните участъци като 

приоритетни, тъй като подобни участъци често са недостатъчно финансирани, 

въпреки че в много случаи представляват участъци със затруднения; 

7. отново набляга на значението на използването на европейско финансиране 

посредством Механизма за свързване на Европа за проекти и оборудване от общ 

интерес, които отговарят на условията на механизма за трансгранична оперативна 

съвместимост; 

8. подчертава значението на създаването и ефективното функциониране на единно 

европейско железопътно пространство без граници посредством подобряване на 

оперативната съвместимост и безопасността на железопътните системи, като по 

този начин се повишава конкурентоспособността на железопътния сектор; във 

връзка с това отбелязва, че четвъртият законодателен пакет в областта на 

железопътния транспорт предвижда важни нови функции, задачи и отговорности, 

които предстои да бъдат възложени на Европейската железопътна агенция; счита, че 

собствените средства, които секторът изразходва, следва да бъдат оценени 

реалистично и в резултат следва да не излагат на опасност новите задачи на 

Агенцията, които от своя страна следва да се основават на ясно определени 

потребности и да са съобразени с графика, договорен от съзаконодателите в края на 

преговорите; 

9. подчертава, че бюджетните средства за агенциите на ЕС далеч не служат 

единствено за покриване на административни разходи, а всъщност допринасят за 

постигане на целите на ЕС, като същевременно имат за цел реализирането на 

икономии на национално равнище, както и че техният бюджет следва да разполага с 

достатъчно средства, подходящи за изпълнението на техните задачи; припомня 

колко е важно в рамките на Съюза да се гарантира най-висока степен на 

безопасност, сигурност и оперативна съвместимост в областта на транспорта, като 

същевременно се гарантира и по-добра комуникация и координация, което на 

равнище ЕС се осигурява от Европейската агенция за авиационна безопасност 

(ЕААБ), Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) и Европейската 

железопътна агенция (ERA) и което преди беше от компетентността на 

администрациите на 28-те държави членки; 
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10. обръща внимание на съществената роля, изпълнявана от агенциите, чиято основна 

отговорност е обезпечаването на безопасността на различните видове транспорт, и 

следователно отхвърля предлаганите съкращения в оперативните бюджети на 

агенциите и изразява несъгласие с предлаганите съкращения, които биха могли да 

подкопаят безопасността на транспорта; 

11. подчертава, че в съответствие с решеното в новия Регламент за финансиране на 

ЕАМБ Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) трябва да бъде 

оборудвана с необходимите средства за контрол на безопасността и 

предотвратяване на замърсяването от офшорни нефтени и газови инсталации; 

12. изтъква във връзка с ЕААБ, че над две трети от разходите на агенцията се покриват 

от таксите и данъците, налагани на авиационната промишленост, и че не следва да 

се правят съкращения на броя на служителите на ЕААБ, участващи в 

сертифицирането, чиито възнаграждения не са за сметка на бюджета на ЕС и нямат 

никакво отражение върху този бюджет; 

13. изтъква значението на инвестициите в разработването на коридори за товарни 

превози с цел да се даде възможност за пренасочване на товарните превози от 

автомобилния към железопътния транспорт, да се повиши устойчивостта на 

железопътните товарни превози чрез намаляване на настоящите равнища на шум, 

причиняван от неподходящ подвижен състав, и да се насърчава икономика, 

основана на превози с ниски въглеродни емисии; 

14. припомня значението на обновената програма „NAIADES“ за периода 2014-2020 г., 

насочена към намаляване на задръстванията и преминаване към нисковъглеродна 

икономика чрез прехвърляне на превоза на товари към транспорта по вътрешните 

водни пътища, и счита, че тази програма следва да получи подходящо финансиране; 

подчертава, че добре структурираната политика с конкретни постижими цели ще 

спомогне за гарантиране на възможно най-добро използване на финансирането чрез 

фондове като Механизма за свързване на Европа и „Хоризонт 2020“; 

15. подчертава, че съгласно член 195 от Договора ЕС разполага с допълнителни 

правомощия по отношение на политиката в областта на туризма; ето защо счита, че 

следва да бъдат предоставени подходящи бюджетни средства за разработването на 

истинска европейска политика в областта на туризма; поради това призовава 

Комисията да участва по-активно в тази област и да насърчава завършването на 

големи проекти в сферата на туризма, мрежи от велосипедни маршрути като 

EuroVelo, както и защитата на природното, културното, историческото и 

промишленото наследство; отбелязва също така, че с помощта на ресурсите, 

предоставени чрез програмата COSME, ЕС е в състояние да реагира незабавно и 

ефективно на промените, настъпващи в сектора на туризма, но че е налице 

необходимост от целенасочени програми и експериментални проекти; отбелязва, че 

по този начин може да бъде постигнат икономически растеж, като същевременно 

ще бъдат създадени повече – и то устойчиви – работни места, а ЕС ще се превърне в 

основна международна туристическа дестинация; 

16. изтъква ролята на научноизследователската дейност и иновациите в транспортния 

сектор и в сектора на туризма и посочва, че навременното разработване на 
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интелигентни транспортни технологии, както и на еко-социални знания, в т.ч. 

устойчива градска мобилност, SESAR и други системи, ще допринесе по-специално 

за осъществяване на икономии в областта на икономиката, социалната сфера, 

безопасността и екологията; следователно в рамките на „Хоризонт 2020“ и МСЕ на 

тези транспортни технологии и знания следва да бъдат предоставени съответни 

бюджетни средства; 

17. изтъква необходимостта от адекватно финансиране на изпълнението на 

компонентите на SESAR с цел да се осигури разгръщането на функционалните 

възможности на системата за управление на въздушното движение (УВД), за които 

се счита, че са от основно значение за подобряването на функционирането на 

системата за УВД на Съюза; 

18. изтъква, че е от значение да се инвестира в регионални летища, тъй като това ще 

окаже положително влияние върху широк кръг от дейности като износа, 

ефективността и производителността на предприятията и входящите инвестиции, и 

следователно ще стимулира пазара в ЕС; 

19. отбелязва, че като цяло административните и оперативните разходи постепенно се 

увеличават; поради това призовава Комисията да следи – с оглед на увеличаването 

на бюджетните ограничения – за това концепцията за икономически най-изгодна 

оферта да залегне във всички програми, така че разходите да бъдат внимателно 

анализирани с оглед на тяхната жизнеспособност, ефикасност и ефективност и 

парите на данъкоплатците от ЕС да се изразходват за ефективно изпълнение и 

управление на политиките на ЕС, като ресурсите се съсредоточават върху 

инвестиционни дейности с необходимия оперативен капацитет и добре 

функциониращи програми; 

20. изтъква необходимостта от включване на водещите проекти за развитието на 

Дунавския регион в оперативните програми, разработени с държавите членки; освен 

това Комисията следва да гарантира, че водещите проекти, насочени към развитието 

на транспорта по вътрешните водни пътища в рамките на стратегията за региона на 

река Дунав, се финансират от оперативните програми; 

21. отбелязва значението на устойчивия транспорт като елемент от по-

широкообхватните цели на стратегията „Европа 2020“ в областта на изменението на 

климата и устойчивостта на енергетиката; подчертава, че политиката на ЕС в 

областта на транспорта трябва да включва амбициозни цели за опазване на климата; 

поради това посочва, че предоставянето на подходящо финансиране за транспорта 

спомага в решаваща степен да се гарантира, че съобразените с околната среда мерки 

в областта на транспорта се прилагат успешно; 

22. подчертава, че политиката на ЕС в областта на транспорта трябва да насърчава 

равнопоставеността, най-вече чрез осигуряване на достъп до транспорт за хората с 

увреждания, и изтъква, че това трябва да се постигне чрез значителни инвестиции в 

обществения транспорт в целия ЕС. 
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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Въведение 

Проектобюджетът за 2015 г. ще се съсредоточи върху подпомагането на заетостта, 

предприятията, образованието и научните изследвания. Комисията предложи бюджет, 

възлизащ на 145,6 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения и 142,1 

милиарда евро бюджетни кредити за плащания. В сравнение с 2014 г. това 

представлява увеличение с 2,1% по отношение на поетите задължения и с 1,4 % по 

отношение на плащанията. По-голямата част от ангажиментите е за бъдещи проекти, 

докато около 40 % от плащанията все още покриват проекти, финансирани от ЕС, от 

финансовия период 2007-2013 година. Също така Комисията предлага допълнително 

намаляване с 1% на броя на своя персонал. 

 

По-голямата част от бюджетните кредити за плащания е насочена в области, които 

стимулират икономическия растеж на Европа и създаването на работни места (+ 29,5% 

в сравнение с 2014 г.), като например научните изследвания („Хоризонт 2020“), 

трансевропейските мрежи в областта на енергетиката, транспорта и ИКТ (Механизъм за 

свързване на Европа) или инициативата за младежка заетост. 

 

I. Бюджет за транспорта 

В Дял 6 „Мобилност и транспорт“ на проектобюджета на Европейската комисия за 

2015 г. (ПБ) са включени бюджетните редове, свързани с транспортната политика на 

ЕС. В ПБ се предлага 14%-но увеличение на бюджетните кредити за поети задължения 

(от 2 867 184 572 EUR през 2014 г. на 3 279 502 992 EUR през 2015 г.) и 107 %-но 

увеличение на бюджетните кредити за плащания (от 1 003 421 856 EUR през 2014 г. на 

2 075 861 835 EUR през 2015 г.). Увеличението на бюджетните кредити за плащания се 

дължи главно на нуждите за новите програми „Механизъм за свързване на Европа“ и 

„Хоризонт 2020“. 

 

Докладчикът би желал да насочи вашето внимание по-специално към следното: 

 

Механизъм за свързване на Европа (06 02 01) 

Този бюджетен ред е от съществено значение за транспорта. Бюджетните кредити за 

транспортни проекти в рамките на МСЕ се определят на 2 844 милиона евро (+ 16 % в 

сравнение с 2014 г.), а бюджетните кредити за плащания – на 1 040 милиона евро (няма 

плащания за нови проекти през 2014 г.). Бюджетът на МСЕ ще се изпълнява чрез 

покани за представяне на предложения в рамките на годишни и многогодишни 

програми. Освен това се предлага да се изразходват 634 милиона евро за плащания за 

приключване на програми по TEN-T (06 02 51). 

 

Дейности за подкрепа на европейската транспортна политика и правата на 

пътниците, включително комуникационни дейности (06 02 05) 

В ПБ се намаляват бюджетните кредити за поети задължения (от 20 019 000 EUR през 
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2014 г. на 12 363 000 EUR през 2015 г.), а се увеличават бюджетните кредити за 

плащания (от 13 894 437 EUR на 17 447 683 EUR) за този бюджетен ред. Този 

бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за информация и 

комуникации, конференции и мероприятия за популяризиране на дейността в 

транспортния сектор. 

 

Транспортна сигурност (06 02 06) 

Налице е увеличение както на бюджетните кредити за поети задължения (от 

2 510 000 EUR на 2 582 000 EUR), така и на бюджетните кредити за плащания (от 

1 514 026 EUR на 1 706 036 EUR). Този бюджетен кредит е предназначен по-специално 

за покриване на разходите по създаването и работата на група от инспектори за 

проверка на съответствието с изискванията, наложени от законодателството на Съюза 

относно сигурността на летищата, пристанищата и пристанищните съоръжения. 

 

„Хоризонт 2020“ — научни изследвания и иновации във връзка с транспорта (06 

03) 

ПБ за научни изследвания в областта на транспорта възлиза на 234 117 242 EUR 

(212 585 039 EUR през 2014 г.) бюджетни кредити за поети задължения и 178 377 220 

EUR (27 847 732 EUR през 2014 г.) бюджетни кредити за плащания. Този бюджетен 

кредит покрива, наред с другото, съвместните предприятия SESAR и Shift2Rail. 

 

Агенции 

Европейска агенция за авиационна безопасност (06 02 02) 

Финансовият принос на ЕС за бюджета на ЕААБ ще се увеличи от 34 174 000 EUR на 

36 370 000 EUR, което представлява увеличение от 6 %. Проектобюджетът за ЕААБ 

(финансов принос на ЕС + други ресурси) възлиза на общо 149 532 000 EUR 

(149 059 000 EUR през 2014 г.). Въздействието на предложените изменения на 

законодателството за единното европейско небе още не е взето под внимание. Общият 

брой на служителите ще намалее от 804, съгласно разрешеното в бюджета за 2014 г., на 

797 през 2015 г. В рамките на този общ брой броят на служителите, финансирани от 

ЕС, ще нарасне от 280 на 284. Нови служители ще бъдат вероятно назначени за 

одобряване на операторите от трети държави и евентуално за сертифициране на 

дистанционно управляеми летателни системи. 

 

Европейска агенция за морска безопасност (06 02 03) 

Проектът на финансов принос на ЕС към бюджета на ЕАМБ предвижда увеличение на 

бюджетните кредити за поети задължения с 4,37% на 52 656 000 EUR и на бюджетните 

кредити за плащания – с 1,09 % на 51 256 000 EUR. Общият проектобюджет за ЕАМБ 

(финансов принос на ЕС + други ресурси) възлиза на 54 611 675 EUR (52 410 475 EUR 

през 2014 г.) бюджетни кредити за поети задължения и 53 169 255 EUR (52 669 145 

EUR през 2014 г.) бюджетни кредити за плащания. Увеличението е предназначено 

основно за разработване на бази данни и подобряване на IT инструменти. Предлага се 

намаляване на броя на служителите от 258, съгласно разрешеното в бюджета за 2014 г., 
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на 255. 

 

Европейска железопътна агенция (06 02 04) 

Предлага се да се увеличи субсидията на ЕС за Европейската железопътна агенция 

(ERA) на 25 613 000 EUR (25 007 400 EUR през 2014 г.), както по отношение на 

бюджетните кредити за поети задължения, така и на бюджетните кредити за плащания. 

Допълнителните финансови ресурси следва да покрият разходите, свързани с новите 

задачи на Shift2Rail. Общият проектобюджет за ERA (финансов принос на ЕС + други 

ресурси) възлиза на 26 379 500 EUR (25 715 600 EUR през 2014 г.) както бюджетни 

кредити за поети задължения, така и бюджетни кредити за плащания. Предлага се 

намаляване на броя на срочно наетите служители от 140, съгласно разрешеното в 

бюджета за 2014 г., на 137, докато общият брой човешки ресурси, в т.ч. и на договорно 

наетите лица и командированите национални експерти, остава непроменен в сравнение 

с 2014 г., а именно 161 длъжности. 

 

II. Туризъм 

Бюджетът за туризма е в обхвата на Дял 2 „Предприятия“. По отношение на туризма в 

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME) за периода на програмиране 2014-2020 г. (Регламент 

№ 1287/2013) съществува специална цел. Предлага се в рамките на ред 02 02 01 да се 

изразходват 11 000 000 EUR за проекти в областта на туризма, за награди, проучвания и 

събития. 

 

ІІІ. Пилотни проекти и подготвителни действия 

Съществуват три текущи проекта и дейности в бюджета на ЕС, свързани с TRAN: 

Кораби, използващи като гориво втечнен природен газ (0 EUR бюджетни кредити за 

поети задължения и 436 192 EUR за плащания), ролята на подвижния състав в 

европейската оперативна съвместимост (0 EUR бюджетни кредити за поети задължения 

и 0 EUR за плащания), и авиацията с общо предназначение – Статистика и ключови 

цифри (0 EUR бюджетни кредити за поети задължения и 87 238 EUR за плащания). 

Подготвителните действия в областта на туризма са постигнали своите цели и туризмът 

е признат в бюджета на ЕС. Ето защо докладчикът не предлага никакви нови действия в 

областта на туризма. 

IV. Възможни изменения 

Докладчикът призовава за приемането на отговорен, реалистичен и ориентиран към 

резултатите бюджет. В същото време докладчикът подчертава, че бюджетът на ЕС 

следва да позволява инвестиции, насочени към политики, които доказват добавената 

стойност на ЕС и подкрепят икономическия растеж и създаването на работни места. 

Общият размер на проектобюджета на Комисията, включително средствата, 

предназначени за агенциите, изглежда съответстващ на необходимостта да се приложат 

политиките на ЕС и да се придаде добавена стойност на ЕС. 

По отношение на трите текущи подготвителни действия докладчикът подчертава по-

специално значението на подготвителното действие по отношение на корабите, 
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използващи като гориво втечнен природен газ, в контекста на новите ограничения на 

съдържанието на сяра в корабните горива в зоните за контрол на емисиите на серни 

оксиди (SECA), които влизат в сила на 1 януари 2015 г. 

В зависимост от позицията на Съвета относно ПБ докладчикът може да реши да 

възстанови проектобюджета в отделни бюджетни редове, за да се вземат предвид 

приоритетите за действие на Парламента. Това се отнася по-конкретно за бюджетните 

редове за МСЕ, SESAR и научните изследвания в областта на транспорта. 
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