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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по международна 

търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. изказва, в контекста на продължаващите преговори относно Споразумението по 

търговията с услуги, следните препоръки към Комисията: 

i) да не забравя значението на транспортните услуги и услугите за доставки 

за европейската икономика и заетост, като се има предвид, че европейските 

корабособственици контролират 40 % от световния търговски флот, че 

авиационният сектор поддържа над 5 милиона работни места и че на 

европейския железопътен сектор се пада повече от половината от 

световното производство на железопътно оборудване и услуги и че 

автомобилният транспорт е важен за логистиката на ЕС; да признае 

потенциала на транспортните услуги за намаляване на равнището на 

безработицата в Европа; да отчете въздействието от либерализирането на 

търговията с услуги върху туристическата индустрия; 

ii) да гарантира, че при преговорите се отчитат бързо променящият се 

характер на транспортния сектор и нарастващото значение на средствата за 

транспорт, свързани със съвместната икономика, в ежедневието на 

европейците; 

iii) да подчертае, че законодателството на ЕС и на държавите членки 

осигурява ползи за работниците, включително безопасност и сигурност;  да 

подчертае, че всички доставчици на услуги в рамките на ЕС – 

чуждестранни и местни, трябва да спазват това законодателство;   да 

признае, че качеството на услугите е неразривно свързано с качеството на 

заетостта и въведените регулаторни рамки; да отчита социалната и 

екологичната устойчивост на споразумението;  да избягва нелоялни 

нарушения на пазара на труда като същевременно гарантира зачитане на 

съществуващите социални права;  

iv) да взема под внимание значението на услугите от общ интерес в 

транспортния сектор и задълженията за обществена услуга, както и 

приноса на този сектор за социалното и териториалното сближаване; 

v) да укрепи разпоредбите относно правата на пътниците по отношение на 

всички транспортни средства, така че споразумението да бъде от полза и за 

потребителите; 

vi) да се опитва да постигне – като дългосрочна цел – по-добро качество на 

транспортните услуги и по-високи стандарти за безопасност, като 

същевременно намалява времето за транспорт и насърчава по този начин 

ефективността и иновациите в тази област; 

vii) да гарантира, че преговорите разглеждат транспортния и туристическия 
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сектор по задълбочен начин и в дух на реципрочност; да запази 

политическото пространство, за да отговори на развитието в сектора на 

транспорта, в пощенския и куриерския сектор; да спазва принципа за 

недискриминация; да изключи обществените транспортни услуги от 

споразумението; 

viii) да не забравя отрицателния опит, свързан с либерализацията, като например 

вредното въздействие върху качеството на услугите, условията на труд, 

безопасността и сигурността на транспорта; 

ix) да насърчава преговори в областта на регулирането, в които да се 

разглеждат въпроси като прозрачност, срокове, право на справедлив 

съдебен процес, ненужна тежест, принцип на недискриминация и правна 

защита, като същевременно се запазва изискването чуждестранните 

дружества, които желаят да предоставят транспортни услуги или услуги по 

доставки в рамките на ЕС, да спазват съществуващите регулаторни 

стандарти на ЕС; да призовава третите държави да оповестяват, 

посредством специални информационни документи, съответното си 

законодателство в тази област, за да се насърчи  по-лесен и по-ефективен 

диалог; 

x) да изключи от приложното поле на Споразумението по търговията с услуги 

всички услуги, свързани с обществения транспорт и пощенските услуги, 

при условие че те са обществени; 

xi) да се справи с ограниченията по отношение на чуждата собственост и 

контрола на авиокомпаниите, както и каботажните права, наложени от 

някои държави; да изпълнява като дългосрочна цел обвързващите 

международни търговски правила за сектора на въздухоплаването като 

същевременно признава отговорността на Международната организация за 

гражданско въздухоплаване за регулирането в областта на икономиката и 

безопасността на авиацията; да проучи, в случай че важни търговски 

партньори не са склонни да направят значителен напредък, други 

възможности за гарантиране, че европейските превозвачи са поставени в 

условия на лоялна конкуренция; 

xii) да напомни за ключовата роля на морския транспорт в световната 

икономика, както като отделна индустрия, така и като фактор, който 

улеснява световната търговия; да съдейства за изготвянето на ясен текст с 

твърди ангажименти по отношение на гарантирането на достъпа до 

пристанищата, както и на достъпа до пазари и националното третиране в 

областта на международните морски транспортни услуги; 

xiii) да се възползва от тази възможност, за да въведе действащото  

законодателство и практики в областта на морския транспорт в правно 

обвързващ международен текст, който ще предотврати това, бъдещи 

протекционистки правила да бъдат въведени от страните, като 

същевременно се гарантира последователност със съответните 

международни стандарти, като например установените от Международната 

морска организация и Международната организация на труда; 
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xiv) да разгледа и да премахне съществуващите ограничения върху морските 

транспортни услуги и да се стреми към реципрочност, тъй като 

дружествата от ЕС много често са изправени пред пречки за достъп до 

определени пазарни сегменти в чужбина, които обаче са отворени в ЕС за 

чуждестранни фирми, например морските превози на къси разстояния и 

сектора на каботажа; 

xv) да запази правата на държавите членки по отношение на съществуващи 

или бъдещи национални разпоредби и двустранни или многостранни 

споразумения относно автомобилния транспорт, включително 

изискванията за издаване на разрешителни за транзитно преминаване; 

xvi) да се противопостави на всякакви ангажименти за достъп до пазара по 

отношение на автомобилния транспорт, по-специално във връзка с раздел 

4, тъй като те могат да доведат до движение на работници през границите 

без никаква защита на заетостта и подкопаване на по-строгото трудово 

законодателство в приемащите държави; 

xvii) да гарантира, че по-големият достъп до пазарите на трети държави за 

услуги за доставки не застрашава задълженията за универсални услуги в 

пощенския сектор; да признае изключително важната роля, която имат 

универсалните пощенски услуги за насърчаване на социалното, 

икономическото и териториалното сближаване; да укрепва универсалните 

услуги; 

2. изразява съжаление във връзка с липсата на прозрачност, която се наблюдава до 

момента, както и във връзка с факта, че Парламентът не е имал възможност да 

изрази своето мнение преди Съветът да приеме своя мандат за преговори; 

3. призовава за това, всички членове на Европейския парламент да получават цялата 

документация, свързана с преговорите по Споразумението по търговията с услуги, и 

за това, всички  документи, по които се водят преговори, да бъдат оповестявани 

публично. 



 

PE569.718v02-00 6/6 AD\1080682BG.doc 

BG 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ 
В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Дата на приемане 3.12.2015    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

27 

14 

1 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges 

Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis 

de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Bruno 

Gollnisch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter 

Lundgren, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 

Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel 

Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts 

Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Fabio De Masi, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline 

Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Franck Proust, 

Olga Sehnalová, Patricija Šulin, Ruža Tomašić, Matthijs van 

Miltenburg 

 
 


