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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва комисията по външни работи и комисията 
по международна търговия, като водещи комисии, да включат в предложението за 
резолюция, което ще приемат, следните предложения:

– като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 2020 г. относно предложения 
мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия1,

– като взе предвид решението на Съвета относно мандата за преговори с 
Обединеното кралство от 13 февруари 2020 г.2;

– като взе предвид Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство от 
Съюза от 24 януари 2020 г. и политическата декларация относно рамката на 
бъдещите отношения3;

– като взе предвид проекта на Споразумението за ново партньорство с Обединеното 
кралство от 19 март 2020 г.4;

Хоризонтални въпроси

1. подчертава, че предвиденото партньорство, което се основава на тесните 
икономически връзки между Обединеното кралство и ЕС и техните общи 
интереси, следва да осигури непрекъсната и безпрепятствена свързаност за всички 
видове транспорт при условията на реципрочност и да гарантира еднакви условия 
на конкуренция, по-специално по отношение на социалните стандарти и на 
стандартите в областта на заетостта и околната среда;

2. изтъква отново, че в качеството си на трета държава Обединеното кралство не 
може да се ползва със същите права и предимства като държава членка; счита, че 
бъдещото сътрудничество с Обединеното кралство следва да включва 
транспортни проекти от общ интерес и да насърчава добри условия за 
трансгранична търговия и стопанска дейност; подчертава, че тези условия следва 
да улесняват и подпомагат малките и средните предприятия (МСП), както и да 
гарантират, че те не трябва да се справят с допълнителна административна 
тежест;

3. счита, че участието на Обединеното кралство в трансгранични програми на ЕС за 
научни изследвания и развитие в областта на транспорта следва да се предвижда 

1 P9_TA(2020)0033.
2 Решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за ново споразумение за партньорство 
с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (5870/20) и Приложение към Решение на 
Съвета за разрешаване на започването на преговори за ново споразумение за партньорство с 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (5870/20 ADD 1 REV 3).
3 Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7).
4 UKTF(2020)14.
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въз основа на общите интереси;

4. припомня значението на Комисията като единствен преговарящ от името на ЕС по 
време на преговорите, както и че държавите членки не трябва да предприемат 
каквито и да било двустранни преговори; настоятелно призовава обаче Комисията 
да представлява интересите на всяка държава членка в окончателното 
всеобхватно споразумение;

5. подчертава, че правата и привилегиите водят до задължения и че равнището на 
достъп до единния пазар на ЕС следва изцяло да съответства на степента на 
регулаторно сближаване и на ангажиментите, договорени по отношение на 
спазването на еднаквите условия за открита и лоялна конкуренция, и следва да се 
основава на минималните общи стандарти, приложими в ЕС-27;

6. подкрепя указанията за водене на преговори, в които се посочва, че Гибралтар 
няма да бъде включен в териториалния обхват на споразуменията, които ще бъдат 
сключени между ЕС и Обединеното кралство, и за че сключването на отделно 
споразумение ще е необходимо предварителното съгласие на Кралство Испания;

Въздухоплаване

7. припомня, че въздухоплаването е единственият вид транспорт, за който няма 
правна уредба на Световната търговска организация (СТО), в случай че не бъде 
постигнато споразумение преди края на преходния период;

8. счита, че предвиденото партньорство следва да включва амбициозна и 
всеобхватна глава относно въздушния транспорт, която да гарантира 
стратегическите интереси на ЕС и да съдържа подходящи разпоредби относно 
достъпа до пазара, инвестициите и оперативната и търговската гъвкавост (напр. 
съвместно използване на кодове), като се вземат предвид уравновесени права и 
задължения;

9. счита, че предвиденото партньорство следва да включва еднакви условия на 
конкуренция в областта на държавната помощ, правата на пътниците, социалните 
права, безопасността, сигурността и опазването на околната среда;

10. подчертава, че всяко евентуално предоставяне на някои елементи на т.нар. „пета 
свобода“ (свобода на въздуха) следва да бъде балансирано със съответстващи 
задължения в интерес на Съюза;

11. подчертава, че предвиденото партньорство следва да включва тясно 
сътрудничество в областта на авиационната безопасност и управлението на 
въздушното движение; счита, че подобно сътрудничество не следва да ограничава 
ЕС при определяне на равнището на защита, което счита за подходящо за 
безопасността и околната среда;

12. подчертава значението на бъдещото тясно сътрудничество между органа за 
гражданско въздухоплаване на Обединеното кралство и Агенцията за авиационна 
безопасност на Европейския съюз и на участието на Обединеното кралство в 
настоящите и бъдещите програми за управление на въздушното движение, като 
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изследването на управлението на въздушното движение в единното европейско 
небе (SESAR), за да се гарантира оперативната съвместимост на 
инфраструктурата и да се подобрява безопасното и ефикасно функциониране на 
въздушното движение в Европа;

13. счита, че следва да се предвиди сътрудничеството на Обединеното кралство в 
рамките на космическата програма на ЕС, когато това е в интерес на Съюза;

Автомобилен транспорт

14. изтъква отново, че всяко споразумение относно автомобилния товарен транспорт 
трябва да бъде неразделна част от всеобхватно споразумение за свободна 
търговия;

15. отбелязва, че настоящата рамка на Европейската конференция на министрите на 
транспорта, която се основава на ограничен брой разрешения, не е подходяща за 
отношенията между ЕС и Обединеното кралство, като се има предвид обемът на 
товарите, обект на автомобилен превоз между ЕС-27 и Обединеното кралство; във 
връзка с това подчертава, че следва да се въведат подходящи мерки, за да се 
избегнат заплахи за обществения ред и да се предотвратят смущения в 
транспортните потоци на автомобилните превозвачи на товари и на автобусните 
превозвачи; подчертава следователно, че е важно да се осигурят подобрени преки 
морски маршрути от Ирландия до континента, като по този начин се намали 
зависимостта от сухоземния маршрут през Обединеното кралство;

16. подчертава, че на превозвачите на товари от Обединеното кралство не може да се 
предостави същото равнище на права и предимства като на превозвачите на 
товари от Съюза по отношение на автомобилните превози на товари;

17. счита, че предвиденото партньорство следва да включва правото на транзитно 
преминаване при пътувания с товар и без товар от територията на една страна по 
споразумението до територията на същата страна през територията на другата 
страна по споразумението;

18. счита, че предвиденото партньорство следва да включва еднакви условия на 
конкуренция в областта на труда, времето за шофиране и почивка, 
командироването на водачи, тахографите, масата и размерите на превозните 
средства, комбинирания транспорт и обучението на служителите, както и 
специални разпоредби за осигуряване на сходно равнище на защита по отношение 
на превозвачите и водачите;

19. подчертава, че по отношение на автобусния превоз на пътници предвиденото 
партньорство следва да отчита многостранната спогодба „Интербус“5 и протокола 
към тази спогодба; очаква в бъдещото споразумение да се отчете колко е важно да 
се осигури екологизирането на сектора чрез разгръщането на алтернативни горива 
и на инфраструктура за зареждане;

5 Спогодба за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус) (ОВ L 
321, 26.11.2002 г., стр. 13).
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Железопътен транспорт

20. подчертава, че предвиденото партньорство следва да включва специфичното 
положение на тунела под Ламанша, особено по отношение на аспектите на 
режима за безопасност, предоставянето на разрешения и правата на пътниците;

Морски транспорт и пристанища

21. подчертава, че предвиденото партньорство следва да осигурява реципрочен и 
равен достъп до пазара за сектора на международния морски транспорт, 
включително, но не само, дейностите в крайбрежни води и вътрешната търговия, 
при подходящи еднакви условия на конкуренция по отношение на безопасността, 
сигурността, околната среда и социалната област, между пристанищата на ЕС и на 
Обединеното кралство, без компромиси с високите стандарти на ЕС, които вече 
съществуват в тези области; подчертава, че партньорството следва да предвижда 
общ подход по отношение на глобалната политическа рамка на Международната 
морска организация, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 
Международната организация на труда и СТО;

22. призовава да се даде приоритет на гладкото функциониране на морската търговия 
между ЕС и Обединеното кралство и на свободното движение на пътници, моряци 
и служители в морето и на сушата; подчертава във връзка с това, че ЕС и 
Обединеното кралство следва да обезпечат наличието на подходящи гранични и 
митнически системи за предотвратяване на закъснения и функционални 
нарушения;

23. подчертава значението на ефективното сътрудничество и на обмена на 
информация между Европейската агенция по морска безопасност и Агенцията за 
морски транспорт и брегова охрана на Обединеното кралство.
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