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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. приветства констатацията на Сметната палата („Палатата“), че консолидираните 
отчети на Европейския съюз за 2018 г. са надеждни и че операциите, свързани с 
отчетите на Съюза за финансовата 2018 година, са като цяло законосъобразни и 
редовни във всички съществени аспекти, с изключение на високорисковите 
разходи (главно разходи за възстановяване, които са предмет на сложни правила), 
чието ниво на грешки се изчислява на 4,5%; отбелязва, че общият изчислен процент 
грешки в размер на 2,6% е над определения от ЕСП праг на същественост (2%);

2. отбелязва, че през 2018 г. са били осигурени 4 248 милиона евро под формата на 
бюджетни кредити за поети задължения и 2 454 милиона евро под формата на 
бюджетни кредити за плащания за транспортните политики, включително за 
Механизма за свързване на Европа (МСЕ), безопасността на транспорта и правата 
на пътниците, транспортните агенции и научноизследователска и развойна 
дейност, свързана с транспорта („Хоризонт 2020“); отбелязва освен това, че 3 708,4 
милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 1 950,5 милиона евро 
бюджетни кредити за плащания за Механизма за свързване на Европа (МСЕ): 
транспорт (глава 06 02) и за „Хоризонт 2020“ (научни изследвания и иновации във 
връзка с транспорта — глава 06 03) се управляваха от Изпълнителната агенция за 
иновации и мрежи (INEA);

3. приветства приключването през 2017 г. на поканата за смесено финансиране на 
МСЕ в областта на транспорта през 2018 г. с иновативен подход, с който се 
предоставя общ индикативен бюджет в размер на 1,35 милиарда евро безвъзмездни 
средства от ЕС, съчетан с финансиране от Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ), Европейската инвестиционна банка, националните 
насърчителни банки или частни инвеститори; счита, че трябва да се извърши 
последваща оценка на тези проекти, за да се оцени ефективността на този 
иновативен подход; отбелязва, че вторият краен срок за представяне на 
предложения през април 2018 г., насочен към проекти, свързани с иновации и нови 
технологии, по-специално в областта на алтернативните горива, в подкрепа на 
политиката на Комисията за чиста мобилност, доведе до подбора на 35 проекта, 
придружени от общо 404,8 милиона евро финансиране по линия на МСЕ; отбелязва 
необходимостта от подобряване на нивото на осведоменост сред бенефициерите 
във връзка с правилата на допустимост на МСЕ, по-специално като се направи ясно 
разграничение между понятията „договор с изпълнител“ и „договор с 
подизпълнител“; припомня, че размерът на изразходваните средства по даден 
финансов инструмент не е единственият критерий за неговото изпълнение, и 
приканва Комисията да задълбочи оценката си за постиженията, завършени по 
линия на финансирани от ЕС транспортни проекти, и да измерва аспекта, свързан 
с тяхната добавена стойност, и ориентираните към резултатите разходи;

4. приканва европейските координатори за TEN-T да извършат цялостна оценка на 
осъществените проекти и постигнатите подобрения по протежение на коридорите 
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на трансевропейската транспортна мрежа в рамките на текущия програмен период 
и да я представят на Парламента и на Комисията; освен това отправя искане към 
Комисията да предложи нов механизъм, ориентиран към резултатите, включително 
кратко-, средно- и дългосрочно планиране и техническа помощ, за да се увеличи 
добавената стойност на европейските фондове и да се гарантира, че държавите 
членки ще постигнат целите за завършване на строителството за 2030 г. и за 2050 
г., съответно за основната и широкообхватната мрежа;

5. приветства приемането на 19 април 2018 г. на изменение на многогодишната 
работна програма на МСЕ, с което се предоставя обща индикативна сума от 450 
милиона евро за поканата за представяне на предложения през 2018 г. в рамките на 
общия пакет за МСЕ — Транспорт за подкрепа на проекти от общ интерес, свързани 
с междусекторните цели на цифровизацията на транспорта, пътната безопасност и 
мултимодалността; припомня значението на координацията на работните 
програми, за да се използват полезните взаимодействия между секторите на 
транспорта, енергетиката и телекомуникациите; приветства приемането на 
решение за финансиране за създаване на годишната работна програма на МСЕ, с 
което да се даде възможност на INEA да стартира поканата за представяне на 
предложения в областта на транспорта по Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ) за 2019 г. относно финансовата помощ чрез безвъзмездни средства за 
проекти от общ интерес, отнасящи се до трансграничните отсечки, връзките с 
морските пристанища и тяхното развитие и смекчаването на въздействието на 
шума и вибрациите от товарния железопътен транспорт, за което се предоставя 
индикативна сума от 100 милиона евро; припомня, че за да се постигнат конкретни 
ползи в сектора на транспорта, бюджетът трябва да бъде управляван добре и 
разходван за подходящи и съобразни инвестиционни проекти, които впоследствие 
да се изпълняват своевременно;

6. отбелязва, че до петата година от настоящия програмен период 2014—2020 г. едва 
около 23% от първоначално отпуснатите средства са довели до плащания, считано 
към януари 2019 г., което поставя под въпрос пълното изпълнение на МСЕ; отново 
заявява, че, за да не се позволи забавянето на плащанията, отмяната на бюджетни 
кредити и обратните постъпления да се натрупат значително до края на програмния 
период, като оставят недостатъчно време за пренасочване на средства към други 
проекти, е от съществено значение INEA да следи отблизо за техническото и 
финансовото изпълнение на проектите, така че да могат да бъдат предприети 
своевременно ефективни корективни мерки; отново отправя препоръките на 
Сметната палата към Комисията и INEA да се гарантира по-голяма съгласуваност 
и прозрачност на процедурите за подбор на проекти, да се създадат по-добри 
условия за своевременно изпълнение на програмите и да се преработи рамката на 
изпълнението с цел по-добро наблюдение на резултатите от проектите;

7. приветства Специален доклад № 30/2018 на Палатата, с който се заключава, че 
основните видове обществен транспорт са обхванати от регламентите на ЕС, което 
прави рамката на ЕС за правата на пътниците уникална в световен мащаб; при все 
това изразява съжаление във връзка със заключението на Палатата, че много 
пътници не са достатъчно запознати с правата си и често не могат да ги упражнят 
заради проблеми с прилагането; ето защо отново изказва искането на Палатата да 
подобри съгласуваността, яснотата и ефективността на рамката на ЕС за правата на 
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пътниците, да предприеме действия за насърчаване на предоставянето на по-
ефективни и прозрачни кампании за повишаване на осведомеността и да 
предостави на националните правоприлагащи органи допълнителни инструменти 
за прилагане на правата на пътниците;

8. отбелязва, че през 2018 г. Палатата направи оценка на плащанията, свързани с 
мобилността и транспорта, като част от главата „Конкурентоспособност за растеж 
и работни места“ в контекста на изготвянето на декларациите за достоверност за 
2017 г.; приветства констатацията, че остатъчният процент грешки на МСЕ — 
Транспорт и на предхождащата я програма TEN-T – основните компоненти на 
мобилността и транспортните плащания – е под 1%; отбелязва, че тестването на 
операциите от цялата глава „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ 
оцени общото ниво на грешки на 4,2%, което е над прага на същественост;

9. отново изисква Комисията, с оглед на множеството източници на финансиране, да 
предоставя лесен достъп до проектите, под формата на единно звено за контакт, за 
да могат гражданите да следят ясно развитието и финансирането на 
инфраструктурите, съфинансирани със средства на Съюза и от ЕФСИ; тези единни 
звена за контакт трябва да разполагат с широки правомощия за координация, като 
преобладават правилата на ЕС, с многоезично измерение, което улеснява 
управлението на всички оценки на въздействието върху околната среда; отбелязва, 
че през петата година от многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 
г. усвояването на средствата по ЕФСИ продължава да бъде по-бавно от 
планираното; подчертава, че откритите грешки са на равнището на бенефициерите, 
което означава, че са необходими повече насоки по отношение на допустимостта 
на разходите;

10. отбелязва, че броят на финансовите инструменти се е увеличил значително, което 
дава нови възможности за смесено финансиране в транспортния сектор, но в 
същото време създава сложна мрежа от споразумения извън бюджета на Съюза; 
изразява загриженост, че тези инструменти, които са извън бюджета на Съюза, биха 
могли да засегнат равнището на отчетност и прозрачност, тъй като докладването, 
одитът и общественият контрол не са съгласувани; призовава Комисията да 
установи как бюджетната система на Съюза може да бъде реформирана, и по-
специално как да се гарантира по най-добрия начин, че споразуменията за 
финансиране като цяло не са по-сложни, отколкото е необходимо за постигане на 
целите на политиката на Съюза, както и да се гарантира отчетност, прозрачност и 
проверимост;

11. приветства изпълнението на препоръките на службата за вътрешен одит към ГД 
„Мобилност и транспорт“ във връзка с надзора на Shift2Rail и на системата за 
мониторинг на политиките в областта на въздухоплаването и мореплаването;

12. подчертава значението на наемането на висококвалифициран персонал за 
осигуряване на технически експертен опит в ГД „Мобилност и транспорт“ и в 
INEA, което е необходимо, за да могат те се справят с взискателните си роли;

13. подчертава, че политиката в областта на транспортната инфраструктура предоставя 
ясна възможност за увеличаване на полезните взаимодействия между 
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отбранителните и гражданските потребности и трансевропейската транспортна 
мрежа (TEN-T); приветства добавянето на стълб на военната мобилност към 
политиката за TEN-T с приемането на плана за действие през март 2018 г. и 
предложението на Комисията за включване на нов пакет, предназначен за нуждите 
на военната мобилност, в размер на 6,5 милиарда евро в рамките на бюджета на 
МСЕ за периода 2021 – 2027 г.; подчертава значението на анализа на различията 
между военните изисквания и изискванията на TEN-T за генериране на резерва от 
инфраструктурни проекти с двойна употреба, които биха могли да бъдат 
подкрепени в рамките на МСЕ за периода 2021 – 2027 г. и да укрепят TEN-T; отново 
заявява, че това развитие отразява стратегическата роля на TEN-T за интегрирането 
на инфраструктурата на Съюза, за да се постигне бърза и безпрепятствена 
мобилност на целия континент, както и за укрепване на нашия капацитет за реакция 
при извънредни ситуации като хуманитарни кризи, природни бедствия и 
извънредни ситуации с граждански характер, като по този начин допълнително се 
развие вътрешният пазар;

14. приветства стартирането на нови проекти, съсредоточаващи се върху градската 
мобилност, ефективната логистика и инфраструктурата, включително 
пристанището на бъдещето, на стойност около 105 милиона евро от поканата за 
представяне на предложения по програма „Хоризонт 2020“ за 2017 г.; приветства 
приемането на 3-годишната работна програма в областта на транспорта „Хоризонт 
2020“ за периода 2018—2020 г.; потвърждава препоръката на Палатата за 
определяне на план за развитие на пристанищата в рамките на ЕС за основните 
пристанища и за преразглеждане на броя на основните пристанища;

15. счита, че секторът на туризма е изключително свързан с транспортния сектор; ето 
защо отново отправя искане за добавяне в бъдещите бюджети на Съюза на 
бюджетен ред, посветен на туризма, за да се подкрепят действия за развитие на 
устойчив туристически сектор;

16. насърчава Комисията да публикува, в сътрудничество с държавите членки, 
годишен обзор на проектите в областта на транспорта и туризма, които са били 
съфинансирани чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
Кохезионния фонд, както това се прилага за МСЕ;

17. предлага, що се отнася до секторите от компетентността на комисията по транспорт 
и туризъм, Парламентът да освободи Комисията от отговорност във връзка с 
изпълнението на общия бюджет на Съюза за финансовата 2018 година.



AD\1196802BG.docx 7/8 PE643.066v02-00

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 21.1.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

40
8
1

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco 
Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina 
Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, 
Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June 
Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe 
Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma 
Złotowski

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, 
Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, 
Henna Virkkunen

Заместници (чл. 209, пар. 7), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova



PE643.066v02-00 8/8 AD\1196802BG.docx

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

40 +
ECR Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

PPE Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, 
Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław 
Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

VERTS/ALE Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

8 -
ECR Peter Lundgren

ID Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Elena Lizzi, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI David Bull, June Alison Mummery

1 0
NI Tiziana Beghin

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


