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ОБЩА ТРАНСПОРТНА
ПОЛИТИКА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Транспортната политика е част от областите на общи политики от повече от 30 години.
Началото беше поставено с решението на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС) от
22 май 1985 г. по иска за установяване на неправомерно бездействие от Европейския
парламент срещу Съвета. Успоредно с отварянето на транспортните пазари за
конкуренцията и създаването на трансевропейски мрежи, темата за „устойчивата
мобилност“ ще придобива все по-голямо значение до 2020 г., по-специално в контекста
на постоянното нарастване на емисиите на парникови газове от сектора, които
застрашават целите на Европейския съюз в областта на климата.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 4, параграф 2, буква ж) и дял VІ от ДФЕС

ЦЕЛИ

Още в Римските договори държавите членки подчертаха значението на общата
транспортна политика, посвещавайки ѝ отделен договорен дял. По този начин
транспортът се превърна в една от първите общи политики на Общността. Първоначално
приоритетите се съсредоточаваха върху изграждането на общ транспортен пазар т.е.
върху осъществяването на свободното движение на услуги и отварянето на транспортните
пазари. Тази цел беше постигната в голяма степен, тъй като дори железопътните
пазари (национални услуги за пътнически превоз) постепенно ще бъдат открити за
конкуренцията.
В хода на отварянето на транспортните пазари става дума същевременно и за създаването
на условия за лоялна конкуренция както за отделните видове транспорт, така и връзките
между тях. Ето защо хармонизирането на правните, нормативни и административни
разпоредби на държавите членки, включително на техническите, социалните и данъчните
рамкови условия, с времето придобиваше все по-голямо значение.
Въпреки намаляването на трафика, което се отбелязва вследствие на икономическата
криза от 2008 г., в средносрочен план, както обемът на превозите на товари, така
и на хора, нараства в резултат на пълното изграждане на европейския вътрешен
пазар, премахването на вътрешните граници, спада в цените на транспортните услуги
вследствие либерализирането и отварянето на транспортните пазари, както и промените
в системата на производство и управлението на складовете. Много успешният и
динамичен от икономическа гледна точка транспортен сектор, обаче, се изправя във
все по-голяма степен пред социални и екологични последващи разходи. Поради това
ръководният принцип на „устойчивата мобилност“ придоби все по-голямо значение.
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Този модел е подчинен на две различни цели. От една страна, да се осигури ефективна
мобилност на товари и пътници при благоприятни разходи като централен елемент
на конкурентноспособния вътрешен пазар на ЕС и благоприятна база за свободното
движение на хора. От друга страна възниква проблемът за овладяването на нарастващия
пътен транспорт и свързаното с това минимизиране на последващите външни разходи,
свързани с транспортни произшествия, заболявания на дихателните пътища, климатични
промени, шум, увреждане на околната среда или задръствания.
Прилагането на този модел включва интегриран подход за оптимизиране на
ефективността на транспортната система, организацията на транспорта и безопасността,
както и за намаляване на разхода на енергия и въздействието върху околната среда. Някои
от основните цели са укрепването на конкурентоспособността на по-екологичните видове
транспорт, създаването на интегрирани транспортни вериги при използване на два или
повече видове транспорт (комбиниран пътен-железопътен транспорт и интермодалност),
както и осигуряването на условия за лоялна конкуренция между отделните видове
транспорт чрез справедливо разпределение на причинените от тях разходи.
Въпреки многото усилия европейската транспортна политика все още се изправя пред
големи предизвикателства по отношение на трайността, по-специално в областта на
борбата с глобалното затопляне. Транспортът произвежда почти една четвърт от всички
емисии на парникови газове (ПГ) в държавите от ЕС-28 (той е вторият по големина
източник на парникови газове след сектора на енергетиката). Освен това в Европа
транспортът е единственият сектор, чиито емисии на ПГ са се увеличили от 1990 г. досега,
с общо 22 %. (Считано от рецесията от 2008 г., емисиите започнаха да намаляват, но
дългосрочната тенденция продължава да бъде за нарастване. Поради това в Бялата книга
за транспорта от 2011 г. призовава за намаляване на емисиите (включително тези от
международното въздухоплаване и с изключение на международния морски транспорт)
с 20 % между 2008 г. и 2030 г. и с най-малко 60 % между 1990 г. и 2050 г., както и
намаляване на емисиите от международния морски транспорт с 40 % между 2005 г. и
2050 г. Бялата книга също така предлага да се достигне използването на 40 % устойчиви
горива с ниско съдържание на въглерод в авиацията до 2050 г. и намаляването на дела
на автомобилите, използващи конвенционални горива, в градския транспорт с 50 % до
2030 г., както и със 100 % до 2050 г.

РЕЗУЛТАТИ

А. Общи политически насоки
Бялата книга за изграждане на вътрешния пазар, публикувана през юни 1985 г., съдържа
препоръки за осигуряване на свободата на предоставянето на услуги; тя съдържа изрични
позовавания на транспорта и посочва някои цели, които трябва да бъдат постигнати
не по-късно от 31 декември 1992 г. за всички видове транспорт (сухопътен, морски и
въздушен). Те включват разширяване на транспортната инфраструктура, представляваща
интерес за Общността, опростяване на граничния контрол и граничните формалности,
както и повишаване на безопасността. На 2 декември 1992 г. Комисията прие Бялата
книга за бъдещото развитие на общата транспортна политика (COM(1992)0494). В нея
се препоръчва: отварянето на транспортните пазари, развитието на трансевропейската
мрежа, укрепването на сигурността и социалната хармонизация. Същевременно тази
първа бяла книга маркира повратна точка към възприемане на интегриран и интермодален
подход за всички видове транспорт, основаващ се на модела на „устойчивата мобилност“.
По-късно в публикуваната Бяла книга на Комисията от 22 юли 1998 г., озаглавена
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„Справедливи цени за ползване на инфраструктурата: поетапен подход за установяване
на обща рамка за таксуването за ползване на транспортните инфраструктури в
ЕС“ (COM(1998)0466) Комисията подчертава големите различия, които съществуват
между държавите членки в областта на транспортното ценообразуване, което води до
множество нарушения на конкуренцията в рамките на отделните видове транспорт и
между тях. Освен това до момента в съществуващите системи за събиране на такси
не са били взети предвид в достатъчна степен екологичните и социалните аспекти на
транспорта.
В своята втора Бяла книга „Европейската транспортна политика до 2010 г.: време
за вземане на решения“ (COM(2001)0370) Комисията първо разглежда проблемите
и предизвикателствата пред европейската транспортна политика, по-специално с
перспективата за разширяване на Изток. Комисията прогнозира огромно нарастване
на транспорта, свързано с увеличаване на натоварването и задръствания, особено
в автомобилния и въздушния транспорт, както и с въздействия върху здравето и
околната среда. За предотвратяване на тези тенденции и създаване на икономически
ефективна, но същевременно екологично и социално поносима транспортна система,
Комисията предложи пакет от 60 мерки. Чрез тях трябваше да се отделят един от
друг икономическият растеж и растежът на транспорта и да се противодейства на
неравномерния растеж при отделните видове транспорт. Целта на Бялата книга от
2001 г. е да се стабилизира делът на железниците, вътрешните водни пътища и морския
транспорт на къси разстояния на равнищата от 1998 г. (цел, която, обаче, е минимална,
според Доклад A5-0444/2002 на Парламента, стр. 8). За да се постигне това, мерките
целят основно съживяване на железопътния транспорт, насърчаване на морския и
речния транспорт, както и подпомагане на свързването в мрежа на различните начини
на транспорт. Освен това Комисията залагаше на преразглеждането на насоките за
трансевропейските транспортни мрежи (RTE-T, виж фиш 5.8.1), за да ги адаптира към
разширения Съюз и да подпомогне в по-голяма степен, отколкото досега, преодоляването
на препятствията в международния транспорт. Третата мярка на Бялата книга относно
правата и задълженията на ползвателите на транспортните системи предвижда програма
за действие, насочена към подобряване на безопасността на движението по пътищата,
укрепване на правата на пътниците, както и достоверно представяне на разходите във
всички видове транспорт чрез сближаване на принципите за тарифиране в сферата на
инфраструктурата. На четвърто място Комисията потвърди необходимостта от овладяване
на въздействията на глобализацията в транспорта.

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДЕБАТИ ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА
ТРАНСПОРТА

А. 2001—2008 г.
Въпреки усилията на Комисията до втората половина на 80-те години общата транспортна
политика бележеше незначителен напредък. Пътят към общностно законодателство в
сферата на транспорта беше разчистен едва след подаване на иск за установяване на
неправомерно бездействие от Европейския парламент (ЕП) срещу Съвета. Съдът на
Европейските общности, в решението си от 22 май 1985 г. по дело 13/83 по иска за
установяване на неправомерно бездействие, призова Съвета да даде ход на истинска
обща транспортна политика. Много от мерките, обявени в белите книги от 1992 г. и
2001 г., междувременно са изпълнени, респективно започнати. Освен това през този
период Съюзът започна собствени амбициозни технологични проекти като европейската
сателитна навигационна система Галилео, Европейската система за управление на

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.8.1.pdf
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железопътното движение (SEGTF или ERTMS) и програмата SESAR с цел подобряване
на инфраструктурата за управление на въздушния транспорт. През юни 2006 г. Комисията
публикува междинен отчет за най-новата бяла книга (COM(2006)0314). В действителност
Комисията е на мнение, че планираните през 2001 г. мерки не са достатъчни за постигане
на набелязаните цели. Сред новите инструменти, създадени за тази цел, могат да бъдат
споменати а) плановете за действие в областта на логистиката на превоза на стоки
(COM(2007)0607), за внедряване на интелигентните транспортни системи в Европа
(COM(2008)0886) и за градската мобилност (COM(2009)0490); б) Naiades и Naiades II
(2013 г.) — Интегрирана европейска програма за действие за транспорта по вътрешните
водни пътища (COM(2006)0006) — и в) стратегическите цели и препоръки за политиката
на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г. (COM(2009)0008).
През юли 2008 г. Комисията представи пакет от мерки за „екологизацията на транспорта“,
основан на стратегия за интернализация на външните разходи за всички видове транспорт.
Този пакет включва три съобщения и едно предложение за преразглеждане на директивата
„Евровинетка“ (вж. фиш 5.6.4 — A.2 Право на събиране на такси за изминато разстояние).
Б. 2009—2015 г.
По-малко от десет години след 2-та си Бяла книга (2001 г.), Комисията
започна дебат относно бъдещето на транспорта в дългосрочен план (след 20—
40 години), за да представи резултатите под формата на съобщение, озаглавено
„Устойчиво бъдеще за транспорта: интегрирана, основана на технологии и лесна
за ползване система“ (COM(2009)0279, стр. 4). Съобщението очертава тенденциите,
предизвикателствата и възможностите на бъдещата европейска транспортна система, по-
специално в контекста а) на напредъка на глобализацията, б) развитието на отношенията
с трети държави, в) увеличаването на превоза на стоки, г) изменението на социалните
структури и демографското развитие, д) увеличаващата се урбанизация, е) бъдещото
търговско развитие, ж) възможен технологичен напредък в областите на енергетиката,
транспорта и съобщенията, з) възможните последствия от климатичните промени, както
и и) промени, които трябва да се направят в областта на снабдяването с енергия.
В третата си бяла книга за бъдещето на транспорта от сега до 2050 г., озаглавена
„Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство
— към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на
ресурсите“ (COM(2011)0144) и публикувана на 28 март 2011 г., Комисията описва
прехода на транспорта от старите към новите предизвикателства и посочва начините
за преодоляването им. Във виждането си изпълнителният орган определя целта (много
труднопостижима) за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 60 % до
2050 г. спрямо 1990 г., без да се пречи на развитието на транспорта и да се застрашава
мобилността, наред с една междинна (амбициозна) цел — намаляване с около 20 %
до 2020—2030 г. на емисиите на парникови газове спрямо равнището им от 2008 г.
Тези цели, обаче, са твърде недостатъчни в сравнение с целите, установени по време
на конференцията по въпросите на климата в Париж през декември 2015 г. (COP 21)
(а именно, намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40 % между 2021
и 2030 г.). До 2020 г. реализмът ще бъде също толкова важен, колкото и амбицията,
за посрещането на икономическите и екологичните предизвикателства, с които общата
транспортна политика трябва да се справи, за да осъществи драстични съкращения на
емисиите. Това означава по-ограничено и по-чисто използване на енергията от страна на
транспорта, по-добра експлоатация на съвременните инфраструктури и намаляване на
въздействието им върху околната среда. Бялата книга за транспорта определя 10 цели
(като например, за сухопътния превоз на стоки, прехвърляне на 30 % от товарите към

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
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железопътния или морския транспорт до 2030 г. и на повече от 50 % до 2050 г.; утрояване
на дължината на високоскоростната железопътна мрежа от сега до 2030 г. и прехвърляне
към железниците на основната част от превозите на пътници на малки разстояния
до 2050 г.; внедряване на пълноценно функционираща мултимодална „основна мрежа“
RTE-T в Съюза за 2030 г., висококачествена мрежа с голям капацитет до 2050 г.,
както и съответните информационни услуги; и др.). По-специално, Комисията има за
цел създаването на истинско Единно европейско транспортно пространство, като се
премахнат остатъчните бариери между видовете транспорт и националните системи,
улесни се процесът на интеграция и се подпомогне появата на мултинационални и
многовидови доставчици на транспортни услуги. За да се избегнат напрежение и
нарушения в стриктното прилагане на правилата за конкуренция във всички видове
транспорт, в предлаганата стратегия се предвижда по-голяма хармонизация и по-
добро прилагане на правилата в областта на социалните въпроси, околната среда,
безопасността и сигурността, както и на минимални стандарти на обслужване и права на
потребителите. Друга част от стратегията се отнася за иновациите в бъдеще, включващи
нови технологични решения и промяна на поведението в посока на по-устойчиви
форми на мобилност. И накрая, модерната транспортна инфраструктурна мрежа изисква
значителни ресурси, разнообразни източници на финансиране и интелигентни системи на
тарифиране. Например транспортният сектор е най-големият бенефициент на Механизма
за свързване на Европа (създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013), с бюджет от 26 милиарда
евро до 2020 г.
На 1 юли 2016 г. Комисията представи доклад, под формата на работен документ
(SWD(2016)0226) относно осъществения напредък в изпълнението на десетгодишната
програма на Бялата книга от 2011 г.; приложение II включва в частност подробен преглед
на предприетите действия до май 2016 г.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

А. Правомощия
Дори в областта на транспорта, ролята на Европейския парламент постепенно прераства
от чисто съвещателна (до влизането в сила на Договора от Маастрихт) в участие
в съвместното вземане на решения (след Договора от Амстердам), който поставя
Парламента на равна основа със Съвета.
Договорът от Лисабон (вижте фиш 1.1.5) официално внесе новост в тази област като
въведе Общата транспортна политика в дял VI, която при все това попада в сферите на
споделена компетентност на Съюза (съгласно член 4, параграф 2, буква ж) от ДФЕС). Член
91 и член 100, параграф 2 от ДФЕС също така предвиждат обикновената законодателна
процедура във всички области на транспорта (в частност, вж. фиш 1.4.1).
Б. Общи насоки
Наред с принципната подкрепа за проведената либерализация на транспортните
пазари Европейският парламент подчертава постоянно необходимостта от въвеждане
на либерализация на транспортните пазари, която да протича успоредно с широка
хармонизация на социалните, данъчните и техническите рамкови условия и стандартите
за безопасност. Освен това той подкрепяше постоянно модела за устойчива мобилност
чрез конкретни предложения и изисквания.
На 12 февруари 2003 г. Европейският парламент прие резолюция относно 2-та Бяла
книга на Комисията, озаглавена „Европейската транспортна политика до 2010 г.: време

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_1.4.1.pdf
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за вземане на решение.“ В нея той подчертава, че идеята за „устойчиво развитие“
трябва да бъде основа и мерило за европейската транспортна политика. Парламентът
настоява на необходимостта от създаване на интегрирана обща транспортна система.
Изборът на по-екологични видове транспорт при запазване на конкурентоспособността
на автомобилния транспорт беше подкрепен, както и справедливото разпределение на
разходите за инфраструктура и външните разходи за всеки вид транспорт. Парламентът
конкретизира тази обща насоченост с множество искания и предложения за всеки
отделен вид транспорт, за транспортната безопасност, графика и финансирането на RTE-
T, както и за по-добро координиране с други политики на Съюза. Същото се отнася и
за останалите теми на транспортната политика като интермодалност, изследователска и
развойна дейност, нови технологии.
На 9 юли 2008 г. Парламентът прие резолюция по Зелената книга на Комисията, озаглавен
„Към нова култура за градска мобилност“ (публикуван на 25 септември 2007 г.). Друга
резолюция относно „План за действие за градска мобилност“ беше приета на 23 април
2009 г. Парламентът изказа по-специално искане за разработване на интегрирана обща
европейска концепция за градска мобилност, която да служи като обща референтна рамка
за европейските, националните, регионалните и местните субекти (общини, граждани,
предприятия и отрасли). Малко по-късно Комисията включи посоченото искане в своя
план за действие за градска мобилност (COM(2009)0490), публикуван на 30 септември
2009 г.
В следствие на ново съобщение на Комисията, озаглавено „Заедно
към конкурентоспособна градска мобилност с ефективно използване на
ресурсите“ (COM(2013)0913), публикувано на 17 декември 2013 г., Парламентът прие на
2 декември 2015 г. резолюция относно „Устойчивата градска мобилност“. По-специално,
членовете на ЕП насърчават държавите членки и градовете да изготвят планове за
устойчива градска мобилност, в които да се отдава приоритет на видовете транспорт
с ниски емисии, на превозните средства, използващи алтернативни горива, както и на
използването на интелигентни транспортни системи, като същевременно вземат предвид
специфичните потребности на лицата с ограничена подвижност. Те призовават също
така за политика за паркирането (паркоместа, използване на системи за паркиране и
подходящо ценообразуване), която да може да се впише в една интегрирана градска
политика, както и за намаляване на шума от пътното движение в градовете. Комисията и
държавите членки бяха приканени: i) да създадат мрежа за устойчива мобилност, която да
обединява добрите практики в областта на планирането и използването на пространството
(с акцент върху споделянето на превозни средства, обществения транспорт, използването
на велосипеди и ходене); ii) да насърчават градовете да участват в европейското
партньорство за иновации за интелигентни градове и общини; iii) да проведат кампании за
повишаване на обществената осведоменост и за насърчаване на устойчивата мобилност.
В резолюцията си от 6 юли 2010 г. за устойчиво бъдеще за транспорта Парламентът
реагира с цяла серия от мерки на съобщението на Комисията относно подготовката на
новата бяла книга. В 42 точки тази резолюция изгражда пълна картина на европейската
транспортна политика.
След публикуването на третата Бяла книга Парламентът вече прие две резолюции.
В резолюцията си от 15 декември 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на
Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна
система с ефективно използване на ресурсите“, членовете на ЕП пристъпват към
предварителна оценка на основните цели на Бялата книга от 2011 г., като същевременно
очертават смесения успех на постигнатия в рамките на Бялата книга от 2001 г. напредък.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
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По отношение постигането на единно транспортно пространство до 2020 г., резолюцията
подчертава все още недостатъчно разработения потенциал в много сектори на транспорта
и подчертава значението на системата за взаимносвързаност и оперативна съвместимост,
която се основава на действително европейско управление на инфраструктурата с цел
премахване на „ефекта на границите“ между държавите членки по отношение на
всички видове транспорт. Парламентът одобрява десетте цели за конкурентоспособна
транспортна система и ефективно използване на ресурсите, както и целите за 2030 г.
и 2050 г., заложени в Бялата книга. Членовете на ЕП препоръчват, обаче, по-конкретни
разпоредби за периода до 2020 г. Например, в рамките на стратегията „Европа 2020“:
намаляване с 20 % на емисиите на CO2 от автомобилния транспорт, с 20 % на шума
и консумацията на енергия при железопътния транспорт, с 30 % на емисиите на CO2,
причинени от въздушния транспорт за цялото европейско въздушно пространство, с
30 % на емисиите на CO2 и на вредните вещества при корабоплаването. Всички така
определени междинни цели са приоритетни и подлежат на годишен преглед. Освен
това, Парламентът формулира редица препоръки в областта на автомобилния транспорт,
както и на въздушния, железопътния и морския транспорт. На 9 септември 2015 г. той
прие втора резолюция относно изпълнението на Бялата книга от 2011 г., с подзаглавие
„равносметка и бъдещи действия за постигането на устойчива мобилност“. В рамките на
средносрочния преглед на Бялата книга, Парламентът призовава изпълнителната власт да
се запази най-малко нивото на амбициозност на целите. По-специално, членовете на ЕП
настояват да добият ясна представа за състоянието на прилагането на 40-те инициативи,
описани в приложението на Бялата книга (което Комисията стори с публикуването
на работния документ на 1 юли 2016 г., вж. по-горе). Освен това, Парламентът, като
подчертава значителната разлика между целите и оперативните и финансовите средства
за тяхното постигане, настоятелно призовава Комисията да предложи допълнителни
законодателни мерки, както и цялостна стратегия за намаляване на въглеродните емисии
на транспорта с оглед на постигането на дългосрочната цел (намаляване с най-малко
60 % на емисиите на парникови газове от транспорта до 2050 г.). Парламентът отправя
редица препоръки, насочени към интегрирането на всички видове транспорт за целите на
една по-ефикасна, устойчива, конкурентоспособна и лесна за ползване от потребителите
транспортна система. Сред повдигнатите основни точки фигурират прехвърлянето към
друг вид транспорт и интермодалността, модерната инфраструктура и интелигентното
финансиране, градската мобилност, ролята на потребителите в рамките на транспортната
политика и глобалното измерение на транспорта.
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=bg
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