
AD\1222917BG.docx PE655.927v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по транспорт и туризъм

2020/2074(INI)

28.1.2021

СТАНОВИЩЕ
на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната 
среда в борбата с изменението на климата
(2020/2074(INI))

Докладчик по становище: Георге Фалка



PE655.927v02-00 2/10 AD\1222917BG.docx

BG

PA_NonLeg



AD\1222917BG.docx 3/10 PE655.927v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава, че инвестициите в рамките на политиката на сближаване трябва да 
продължат да бъдат насочени към всички региони въз основа на трите 
съществуващи категории, а именно по-слабо развитите региони, регионите в 
преход и по-силно развитите региони, и че екологичните стратегии за неутралност 
по отношение на климата трябва да бъдат адаптирани и „вплетени“ в съответните 
целеви групи, в съответствие с трите горепосочени категории и Европейския 
зелен пакт, със специален акцент върху мерките за смекчаване на последиците от 
изменението на климата с оглед на справедлив преход за регионите с 
икономически сектори с високи въглеродни емисии; отбелязва, че следва да се 
обръща особено внимание на свързаните със сближаването потребности и 
предизвикателства, които срещат периферните, селските и най-отдалечените 
региони, както и островите, слабо населените райони и други територии в 
неблагоприятно от географска гледна точка положение;

2. припомня, че съгласно политиката на сближаване Европейският фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионният фонд са основните източници на 
финансиране на интервенциите в транспорта с над 70 милиарда евро, 
разпределени през периода на финансиране 2014 – 2020 г., и че управлението на 
политиката на сближаване е споделено между ЕС и държавите членки, поради 
което този процес е по-децентрализиран;

3. отбелязва, че транспортните проекти, подкрепяни чрез пакета за политиката на 
сближаване, прехвърлянето на средства от Кохезионния фонд към Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ) в рамките на следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2021–2027 г. ще подлежат на проверка на въздействието върху 
климата и че 60% от общия финансов пакет на МСЕ трябва да бъдат насочени към 
постигане на целите в областта на климата;

4. подчертава, че фондовете по линия на политиката на сближаване трябва да 
отговарят преди всичко на нуждите на различните целеви региони и трябва да 
подкрепят общите цели на политиката на ЕС, поради което кохезионните фондове 
трябва да се използват за проекти, които допринасят за социално-икономическия 
растеж и за създаването на работни места, а оттам и за благосъстоянието на 
гражданите/общностите, подобряват техния жизнен стандарт и стимулират 
местните икономики, тъй като основната мисия на тези фондове е сближаването, 
като същевременно се насърчават научните изследвания и иновациите, растежът и 
конкурентоспособността, като по този начин се насърчава устойчивата мобилност 
и свързаност и по този начин се гарантира териториалното, социалното и 
икономическото сближаване във всички региони на Съюза;

5. подчертава ролята на политиката на сближаване за справяне с основните 
предизвикателства, пред които е изправен транспортният сектор на Съюза, 
включително развитието на добре функциониращо Единно европейско 
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транспортно пространство, свързването на Европа чрез модерни, мултимодални и 
безопасни транспортни инфраструктурни мрежи и преминаването към мобилност 
с ниски емисии, наред с другото чрез подкрепа за завършването на липсващите 
малки трансгранични железопътни връзки, като по този начин се допринася за 
европейската интеграция на селските и граничните региони; подчертава, че 
политиката на сближаване следва по-специално да бъде съсредоточена върху 
регионите с по-слабо развита  инфраструктура от различни видове, които са 
лишени от инвестиции, с особен акцент върху газовата инфраструктура, която ще 
позволи безпроблемен енергиен преход и ще гарантира енергийна сигурност за 
регионите; счита, че политиката на сближаване трябва да остане един от 
основните инструменти за европейски действия в периода след 2020 г., особено 
във връзка с най-отдалечените региони и тяхната борба за намаляване на трайните 
регионални различия; подчертава значението на ефективното използване на 
кохезионните фондове в най-отдалечените региони и счита, че европейските 
инвестиции в тези региони носят ползи от икономическа, социална и екологична 
гледна точка не само за самите региони, но и за ЕС като цяло, и че е важно тези 
региони да продължат да се ползват от специална подкрепа от страна на ЕС; 

6. подчертава, че политиката на сближаване следва да допринася за устойчивото 
възстановяване на транспортния и туристическия сектор, особено в контекста на 
пандемията от COVID-19; подчертава, че от социална гледна точка гарантирането 
на финансовата и физическата достъпност, както и на надеждността на транспорта 
за всички е от първостепенно значение; 

7. подчертава, че повишаването на издръжливостта на инфраструктурата, 
включително туристическата и транспортната инфраструктура, спрямо климата 
ще спомогне за повишаване на издръжливостта на инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на климата, за подобряване на качеството на 
въздуха и за намаляване на емисиите на парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, че транспортната инфраструктура може да 
влияе положително върху трансграничните взаимодействия, както и върху 
регионалното, градското и местното развитие, включително в случая на най-
отдалечените и островните региони; припомня, че целта е да се определят 
областите, в които подобренията на инфраструктурата могат да доведат до по-
големи обществени, икономически и екологични ползи; счита, че регионите 
следва да разполагат с всички необходими средства за споделяне на добри 
практики; 

8. припомня, че политиката в областта на трансевропейската транспортна мрежа 
(TEN-T) гарантира социално-икономическо и териториално сближаване, както и 
достъпност в целия ЕС и неговите региони, включително отдалечените, най-
отдалечените, островните, периферните, планинските и слабо населените региони, 
с което стимулира икономическия растеж и създаването на работни места; 
подчертава, че пълното завършване на TEN-T е от решаващо значение за 
ускоряване на прехода към устойчиви видове транспорт и интелигентна 
мобилност в съответствие с целите на Европейския зелен пакт, т.е. от 
автомобилния към железопътния и вътрешноводния транспорт, както и за 
увеличаване на разгръщането на алтернативни горива и инфраструктура за 
зареждане с електроенергия и зареждане с гориво; призовава за приоритетно 
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разпределяне на средствата за сближаване за действия, с които се подкрепят 
мултимодални и цифрови решения, и действия, с които се изграждат, 
модернизират и завършват връзки на железопътната мрежа и вътрешните водни 
пътища с пристанища и други мултимодални центрове, за да се улесни преходът 
към други видове транспорт; подчертава в този контекст, че политиката на 
сближаване следва да има по-голяма роля в подкрепата на мерките за превенция 
на риска, насочени към адаптиране към настоящото и бъдещото въздействие на 
изменението на климата;

9. счита, че политиката на сближаване е най-добрият съюзник в прилагането на 
регионални стратегии в областта на околната среда, насочени към реален преход 
към по-устойчива мобилност в нашите градове и региони; счита, че за да 
отговарят изцяло на условията и да имат приоритетен достъп до свързани 
фондове на ЕС, стратегиите в сферата на градската и междуградската мобилност 
следва да подкрепят по-специално железопътната и велосипедната 
инфраструктура, включително факторите, благоприятстващи мултимодалността;

10. припомня големите неравенства между регионите, когато става въпрос за достъпа 
до транспорт, по-специално железопътен; ето защо призовава за стратегия за 
отваряне на изолираните или изоставените територии;

11. отбелязва, че подобрените транспортни системи са свързани и с неблагоприятни 
външни фактори, като например пътнотранспортни произшествия, емисии, 
изменение на климата и други въздействия върху околната среда и социални 
въздействия, които могат да бъдат значителни;

12. отново заявява, че при преразглеждането на политиката в областта на TEN-Т 
следва да продължава да се обръща особено внимание на улесняването на 
трансграничните връзки и липсващите връзки, с което ще се насърчи социално-
икономическото и териториалното сближаване в целия ЕС; подчертава, че при 
преразглеждането на политиката в областта на TEN-Т следва да се отчита и 
премахването на участъците с недостатъчен капацитет, особено в градските 
възли, и да се повишава мултимодалността и инфраструктурата за „доставка на 
последната миля“, с което значително ще се намалят задръстванията по пътищата 
и ще се подобрят ефикасността и устойчивостта в транспортните маршрути;

13. счита, че пътническият железопътен транспорт следва да стане по-привлекателен 
за ползвателите и по-конкурентоспособен; поради това призовава Комисията да 
насърчава единна и прозрачна система за резервации на билети; насърчава 
повторното въвеждане на европейска мрежа от нощни влакове;

14. призовава за „зелена“ инфраструктура и устойчиви и интелигентни решения за 
мобилност и отбелязва тяхното значение не само в градската среда, където живее 
приблизително 70 % от населението на ЕС, но и на други места; приветства в това 
отношение нарастващата амбиция в много на брой градове за значително 
намаляване на задръстванията и подобряване на пътното проектиране в полза на 
пешеходците и велосипедистите; подчертава, че в градовете елементи на 
„зелената“ инфраструктура, като например „зелени“ стени и покриви, гористи 
местности в градска среда, поляни, градини и парцели земя за обработване, носят 
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ползи за здравето в съчетание с пряко въздействие върху нашето добруване, като 
например чист въздух, по-добро качество на водата и звукоизолация; подчертава, 
че инвестициите в селските райони са еднакво важни за намаляване на 
въздействието върху климата и за гарантиране на регионална достъпност, както и 
те следва да не бъдат пренебрегвани, особено в контекста на лошото качество на 
въздуха в някои райони; подчертава освен това, че „зелената“ инфраструктура 
също създава възможности за свързване на градските и селските райони и 
осигурява привлекателни места за живот и работа; счита също така, че промяната 
на предназначението на земята в градовете за целите на „зелената“ 
инфраструктура може да бъде ефективен от гледна точка на разходите и 
икономически жизнеспособен начин те да станат по-устойчиви, по-издръжливи, 
по-екологосъобразни и по-здравословни;

15. припомня, че емисиите на парникови газове в транспортния сектор представляват 
27% от световните емисии на ЕС и че транспортният сектор трябва да допринася 
за постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г.; подчертава, 
че иновациите и цифровизацията играят ключова роля за декарбонизацията на 
транспортния сектор в съответствие с амбициите на Европейския зелен пакт; 
подчертава необходимостта от засилване на финансовата подкрепа от средствата 
за сближаване за научни изследвания и иновации в решения за мобилност с ниски 
и нулеви емисии, по-специално по отношение на авангардните технологии и 
интелигентната мобилност за всички видове транспорт, включително 
алтернативни горива и мобилност въз основа на водорода, както и устойчиви 
инфраструктурни проекти; 

16. призовава Комисията да подпомага схемите за саниране и подобряване на 
енергийната ефективност на жилищата в европейските градове с цел подобряване 
на ефективността на сградите, като се има предвид, че между една трета и 
половината от енергията в градовете се изразходва за отопление; подчертава, че 
поради големия брой стари жилищни и други сгради в градовете темповете на 
саниране трябва да бъдат увеличени с три до пет пъти в сравнение с настоящите 
им равнища, за да се доближим до сценария от 1,5 градуса по Целзий, посочен в 
Парижкото споразумение;;

17. подчертава ролята на сектора на туризма в прехода към по-устойчива икономика с 
по-ниски въглеродни емисии; призовава този сектор да бъде силно включен в 
регионалните стратегии и планиране в областта на климата; подчертава, че в този 
контекст селският туризъм има потенциала да помогне за развитието на по-слабо 
развитите региони; припомня значението на подкрепата за туристическия сектор, 
по-специално чрез инвестиции, които допринасят за възстановяването, 
дългосрочната конкурентоспособност, цифровизацията и устойчивостта на 
сектора и неговите вериги за създаване на стойност; призовава за заделяне на 
специален бюджетен ред за туризма, за да се даде на малките и средните 
предприятия (МСП) по-стабилна основа и да се гарантират по-добри възможности 
в сектора;

18. отбелязва заключенията на Специален доклад № 06/2020 на Европейската сметна 
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палата относно устойчивата градска мобилност в ЕС1, в които се посочва, че 
градовете в ЕС не напредват достатъчно към по-устойчиви и екологосъобразни 
видове транспорт и че средствата на ЕС, предназначени за устойчива мобилност, 
все още не се използват ефективно за постигане на техните цели; подчертава 
нуждите от инвестиции на регионите и общините, които преминават към по-
устойчива и интелигентна мобилност; подчертава в този контекст възможностите 
за финансиране, предоставяни от програмите на ЕС, като например ЕФРР, 
Кохезионния фонд, програмата LIFE, „Хоризонт“ и Фонда за справедлив преход, 
за постигане на справедлив, приобщаващ и социално приемлив преход към 
неутралност по отношение на климата, при който никой не е изоставен; 
подчертава необходимостта от подпомагане на повишаването на квалификацията 
и преквалификацията на работниците и търсещите работа лица в транспортния 
сектор, като се обръща специално внимание на многообразието и равенството 
между половете;

19. подчертава ролята на местните и регионалните власти за смекчаването на 
последиците от изменението на климата и адаптирането към него чрез стратегии 
за регионална интеграция на всички етапи от процеса на проекта с оглед на 
постигането на устойчиво и приобщаващо развитие; подчертава необходимостта 
от консултации с организациите на гражданското общество и други 
заинтересовани страни, включително регионалните и местните власти, с оглед на 
по-ефикасното, устойчиво и правилно изпълнение на проектите за транспортна 
инфраструктура; насърчава осигуряването на повече пряко финансиране от ЕС за 
местните и регионалните органи, за да се подобри ефикасността, да се гарантира 
последователността и да се намали административната тежест; припомня, че 
прозрачността и проактивната комуникация относно наличните средства също е 
от първостепенно значение за гарантирането на най-ефективното използване на 
тези средства;

20. подчертава, че поради това развитието на селските райони е от ключово значение 
за териториалното и социално-икономическото сближаване; изисква от 
Комисията да представи програма за селските райони, която  възприема цялостен 
подход, така че да се дава възможност на селските общности да се справят, наред 
с други въпроси, с прехода към неутралност по отношение на климата, 
включително преминаването към по-устойчиви и интелигентни видове транспорт, 
и да определи областите, в които подобренията на инфраструктурата могат да 
доведат до по-големи ползи, по-специално цифровата инфраструктура и 
инфраструктурата за свързаност в селските райони с цел подпомагане на туризма, 
достъпа до заетост и дистанционната работа, както и подобряването на 
мултимодалността в райони без достъп до обществен транспорт; в този контекст 
счита, че ефикасният и финансово достъпен обществен транспорт е в основата на 
постигането на устойчива градска и селска мобилност; поради това призовава 
Комисията да включи качествената транспортна инфраструктура и услуги в слабо 
населените райони в предложението за интелигентна и устойчива мобилност;

21. припомня, че управлението на политиката на сближаване е споделено между ЕС и 
неговите държави членки; подчертава необходимостта от гарантиране на 

1 https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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последователен подход към интегрирането на проблемите, свързани с околната 
среда, в инвестициите в транспорта чрез привеждане на програмирането в 
съответствие с етапа на изпълнение на проекта; призовава държавите членки да 
гарантират, че управляващите органи популяризират и насърчават интегрирането 
на съображенията, свързани с околната среда, в проектите отвъд етапа на 
програмиране, например като издават насоки или организират дейности за 
повишаване на осведомеността на кандидатите; освен това счита, че 
финансирането по линия на политиката на сближаване следва да укрепва 
интегрирането между сектора на транспорта, сектора на енергетиката и цифровия 
сектор, за да бъдат извличани максимални ползи от потенциални полезни 
взаимодействия;

22. приветства единния наръчник, който вече обхваща седем фонда на ЕС, 
изпълнявани в партньорство с държавите членки („споделено управление“). 
приветства също предложението на Комисията за по-леки проверки за програмите 
с добри постижения, като се разчита в по-силна степен на националните системи 
и на разширяването на принципа на „единния одит“, за да се избягва дублирането 
на проверки; приветства новата рамка за проекти, с която се въвежда годишен 
преглед на резултатите под формата на диалог относно политиките между 
органите на програмите и Комисията.
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