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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по икономически и 

парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. призовава държавите членки и Комисията да покажат по-голяма политическа воля 

за по-нататъшно задълбочаване и укрепване на единния пазар за транспортни 

услуги и за изграждане на равнопоставеност, за да гарантират открита и честна 

конкуренция между публичните и частните оператори в секторите на транспорта, 

пощенските услуги и туризма, при същевременно зачитане на другите политики, 

цели и принципи на ЕС, в това число социалното измерение, което е важно за 

плавното функциониране на вътрешния пазар в областта на транспорта; 

2. подчертава значението на свързаността и транспортната инфраструктура за 

оцеляването, икономическия растеж и предоставянето на публични и частни услуги 

в периферните и отдалечени райони;  

3. поради това очаква завършването на цялостната мрежа TEN-T; 

4. подчертава, че необходимостта да се гарантира по-ефективна защита на правата на 

транспортните работници срещу злоупотреби не следва да се използва като 

претекст за ограничаване на свободната конкуренция между субекти от различни 

държави членки; призовава Комисията да зачита принципите на пропорционалност 

и субсидиарност при разработването на разпоредби, които са от съществено 

значение за функционирането на общия пазар в областта на транспорта; 

5. отбелязва предизвикателствата пред пощенските оператори, възникнали в резултат 

на създаването на цифровия единен пазар; подчертава, че успехът на този 

амбициозен проект, по-специално в областта на онлайн търговията, зависи до 

голяма степен от начина, по който ще се оформи пазарът на доставки на колетни 

пратки; подчертава необходимостта да се гарантират честни и справедливи условия 

на трансгранична конкуренция за частните субекти и публичните оператори, които 

предоставят търговски услуги;  

6. подчертава, че всяка политика в областта на конкуренцията следва да зачита 

социалните права на всички оператори в заинтересованите сектори;  

7. подчертава факта, че законодателството на ЕС в областта на транспорта често не се 

прилага в достатъчна степен и че принципите на договорите не се зачитат от 

държавите членки, особено когато транспортът се управлява като монопол от 

централното управление; призовава  Комисията и държавите членки, съответно, да 

прилагат правилно съществуващото законодателство на ЕС, което е от ключово 

значение за правилното функциониране на вътрешния пазар, за да се осигурят 

допълнителни ползи за предприятията и промишлеността, потребителите, 

социалните условия на работниците и околната среда; 

8. подчертава колко е важно премахването на физическите, техническите и 

регулаторните пречки между държавите членки, за да се предотврати 

разпокъсването на единния пазар и да се улесни трансграничната мобилност и 
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териториалното сътрудничество, като по този начин се стимулира конкуренцията; 

9. насочва вниманието на Комисията към косвените пречки пред конкуренцията, 

произтичащи от различните правила в областта на данъчното облагане, 

безопасността, несъответствията ,засягащи времето на управление и почивка, 

одобрението на типа и правата на пътниците;  

10. приветства напредъка в цифровите технологии в транспортния сектор и сектора на 

туризма, който стимулира конкуренцията, създава работни места, улеснява достъпа 

на МСП до бо-големи пазари и води до осезаеми ползи за потребителите; посочва, 

че цифровизацията и добре приетото развитие на икономиката на сътрудничеството 

ще доведат до значителни промени в оперативната среда и че е необходима 

подходяща и ясна правна рамка, с цел да се извлекат предимствата от процеса на 

цифровизация; 

11. подчертава, че субектите, които извършват дейност въз основа на нови бизнес 

модели, оказват положително въздействие на пазара на транспортни и туристически 

услуги в ЕС, по-специално като правят тези услуги по-достъпни и подобряват 

тяхното качество; 

12. приветства намерението на Комисията да преговаря за няколко външни 

споразумения в областта на въздухоплаването с ключови държави и региони по 

света; счита, че с това не само ще се подобри достъпът до пазара, но ще се 

предоставят нови възможности за бизнес за развитието на конкурентен в световен 

мащаб европейски въздухоплавателен сектор, създаването на висококачествени 

работни места, запазване на строги стандарти на безопасност, отчитане на правата 

на работниците в сектора и осигуряване на ползи за потребителите; подчертава, че 

Парламентът трябва да играе важна роля в тези преговори;  

13. призовава Комисията, в рамките на преговорите по външните споразумения в 

областта на въздухоплаването, да включи клауза за лоялна конкуренция, за да се 

гарантират еднакви права за всички; 

14. насърчава Комисията да стимулира съгласуваността, включително по отношение на 

субсидиите от ЕС, между летища, които са географски близо едно до друго, но 

разположени от различни страни на националните граници;  

15. счита, че по отношение на пристанищните услуги е необходимо да се създаде все 

по-отворена, конкурентоспособна и прозрачна регулаторна рамка за обществените 

пристанища в Европа, като същевременно се създават допълнителни възможности 

за работа;  

16. счита, че засилването на конкуренцията вследствие на постепенното отваряне на 

пазара на ЕС за автомобилен превоз на товари може да донесе ползи на 

потребителите, но строго осъжда факта, че някои от мерките, прилагани от някои 

държави членки, застрашават целостта на единния пазар в тази област; подкрепя 

позицията на Комисията да се изправи срещу тези мерки;  

17. изразява надежда, че това отваряне на пазара за превоз на товари няма да стане 

причина за допълнителен социален дъмпинг и освен това изразява съжаление във 



 

AD\1107266BG.docx 5/7 PE585.808v02-00 

 BG 

връзка с явлението на компаниите „пощенска кутия“;  

18. освен това изразява съжаление във връзка с това, че по-малките лекотоварни 

автомобили не са обхванати по подходящ начин от политиката на ЕС, независимо 

от факта, че те все по-често се използват за заобикаляне на правилното прилагане на 

законодателството в областта на заетостта, безопасността и опазването на околната 

среда; 

19. приканва Комисията да следи отблизо олигополните тенденции за дъмпинг на 

цените, по-специално в сектора на въздухоплаването, както и в секторите за превоз 

на дълги разстояния/автобусни превози, и настоява за правилното прилагане на 

правото на ЕС и за справедливи условия за конкуренция между различните видове 

транспорт; 

20. приветства бързото приключване на преговорите по четвъртия законодателен пакет 

в областта на железопътния транспорт и счита, че това следва допълнително да 

отвори железопътния превоз на пътници за конкуренцията и да подобри 

ефикасността на железопътния сектор, като същевременно се гарантират качеството 

и непрекъснатостта на задълженията за предоставяне на обществена услуга; 

21. приветства приемането на техническия стълб на четвъртия законодателен пакет в 

областта на железопътния транспорт и изразява увереност, че това ще укрепи 

безопасността на железопътния транспорт, като същевременно премахне 

техническите бариери пред конкуренцията посредством оперативната 

съвместимост;  

22. подчертава значението на туризма като жизненоважен двигател на икономическия 

растеж и на създаването на работни места и призовава Комисията да предприеме 

проактивен подход, за да се насърчи конкурентоспособността на туристическия 

сектор в Европа и да се създаде благоприятна среда за неговия растеж и развитие; 

23. подчертава, че пощенските услуги и по-специално трансграничните доставки на 

колетни пратки са от основно значение за развитието на сектора на електронната 

търговия в рамките на ЕС; приветства антитръстовото разследване на Комисията в 

областта на електронната търговия и я насърчава да продължи да следи развитието 

на пазарите на колетни пратки и пощенски услуги; 

24. подчертава необходимостта да се финансират устойчиви, достъпни и безопасни 

транспортни проекти, които биха могли да помогнат за подобряване на 

функционирането на цялата европейска транспортна система; 

25. призова за използване на европейските фондове, като например Механизма за 

свързване на Европа, Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие 

и „Хоризонт 2020“ за развитие на европейската транспортна инфраструктура и 

увеличаване на количеството и качеството на услугите;  

26. призовава държавите членки да отделят достатъчно внимание на завършването на 

трансграничните инфраструктурни проекти и да координират своите най-важни 

транспортни планове със съседните държави членки; 
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27. счита за важно цялостното използване на иновативните финансови инструменти 

като Европейския фонд за стратегически инвестиции, които са подходящи за 

финансиране на проекти за подкрепа на растежа и конкурентоспособността в 

транспортния сектор; подчертава обаче, че средствата, предназначени за 

гарантиране на Гаранционния фонд за ЕФСИ, не могат да бъдат за сметка на MCE 

или „Хоризонт 2020“, които са основните инструменти за развитието на общ пазар в 

транспортния сектор; 

28. подчертава, че пълното отваряне на пазара на железопътния транспорт би могло да 

донесе редица ползи за операторите и пътниците от всички държави членки; 

отбелязва обаче необходимостта при този процес да се вземе предвид различната 

степен на развитие на железопътната инфраструктура в държавите членки; 

подчертава необходимостта в следващата многогодишна финансова рамка да се 

запазят текущите нива на инвестиции, насочени към премахването на различията в 

железопътната инфраструктура.  
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