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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че високото равнище на защита на потребителите се гарантира в член 
169 от ДФЕС и член 38 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

2. отново заявява, че правата на пътниците трябва да се разглеждат като права на 
потребителите; призовава Комисията да гарантира съгласувано прилагане на тези 
права;

3. подчертава, че потребителите имат право на ефективна и еднаква защита, 
независимо кой вид транспорт ползват; призовава за създаване на единен регламент, 
който да обхваща всички разпоредби и принципи на правата на пътниците, за да се 
намали разпокъсаността и да се изгладят несъответствията в различните аспекти на 
правата на пътниците;

4. призовава за пълното прилагане, във всички видове транспорт, във всички държави 
членки, както и във всички трансгранични пътувания, на десетте права на 
пътниците съгласно публикуваното съобщение на Комисията;

5. подчертава необходимостта да се гарантира, че пътниците ще са информирани за 
тези свои права, преди да си закупят туристически услуги, както и че такава 
информация ще е налична през различните етапи от пътуването; призовава за 
действия, които да укрепят ролята на потребителските центрове в разрешаването на 
проблеми и спорове на потребителите, както и да гарантират, че съществуват 
ефективни механизми за алтернативно разрешаване на спорове и колективно 
обезщетение; призовава, във връзка с това, за създаване на единен уебсайт за 
помощни услуги, свързани с правата на пътниците(www.travel.eu);

6. призовава за разработване на механизми в целия ЕС, които да гарантират 
оптимизирана мултимодалност в ефективните и гладко функциониращи 
трансгранични обществени транспортни услуги, за да се осигури свободното 
движение на хора и конкурентоспособността на такива услуги по отношение на 
използването на лични превозни средства;

7. подчертава, че превозвачите следва да поставят на всеки терминал или летище, 
което обслужват, поне един свой представител, и/или да осигурят бюро за жалби, 
упълномощено да взема незабавни решения в случай на проблеми;

8. подчертава, че на пътниците с ограничена подвижност или с увреждания трябва да 
се дадат еднакви възможности за пътуване, неограничен достъп до услуги и да им се 
оказва помощ при тяхното ползване.


