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ОТГОВОРИ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ВЪПРОСНИК НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА 

Рована ПЛУМБ 

Кандидат за член на Комисията, отговарящ за транспорта 

 

1) Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична 

независимост 

Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 

изпълнявате функциите на член на Комисията и да работите за общия европейски 

интерес, по-специално в областта, за която бихте отговаряли? Каква е Вашата 

мотивация? С какво ще допринесете за осъществяването на стратегическата 

програма на Комисията? Как ще осъществявате интегрирането на принципа на 

равенство между половете и как ще интегрирате перспектива за равенство между 

половете във всички области на политиката от Вашия портфейл? Какви гаранции 

за Вашата независимост можете да предоставите на Европейския парламент и по 

какъв начин ще гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности 

няма да породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 

рамките на Комисията?  

Мотивира ме изграждането на силна, обединена и приобщаваща Европа, без разделение 

между Севера и Юга, Изтока и Запада, със силен акцент върху социалното равенство и 

справедливостта и дълбоко убеждение, че силата се крие в единството. Именно това ме 

мотивира през годините, в които работих за интеграцията на страната си в 

европейското семейство и защитавах общия интерес на Европейския съюз. 

Това е, което ме мотивира да работя интензивно по време на румънското 

председателство на Съвета на Европейския съюз за интересите на Съюза, за да 

постигнем напредък в законодателната работа по мобилността, да гарантираме 

непрекъснатост в областта на транспорта в контекста на излизането на Обединеното 

кралство и да осигурим нужните финансови ресурси чрез Механизма за свързване на 

Европа.  

Като политик, заемал неколкократно министерски длъжности, аз напълно разбирам 

отговорността, която произтича от обществената служба; отговорност, свързана пряко с 

правото на гражданите да се ползват от качествени услуги както на национално, така и 

на европейско равнище. Транспортът представлява услуга от основно значение за 

нашите граждани и за нашия Съюз. Той подкрепя свободата на движение на хора, стоки 

и услуги и има ключов принос за сближаването в целия континент. Готова съм да 

използвам своя професионален опит за постигане на целите на нашия Европейски съюз 

и да ръководя осигуряването на приноса на транспортния сектор за постигане на 

приоритетите, посочени в политическите насоки на новоизбрания председател г-жа 

Урсула фон дер Лайен и в писмото за определяне на ресора, което получих на 10 

септември.  
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Като министър на околната среда на Румъния аз стартирах нейната първа национална 

стратегия за борба с изменението на климата. Като министър по управлението на 

средствата от ЕС управлявах изпълнението на политиката на сближаване, включително 

финансирането на инфраструктурата за осигуряване на непрекъснатост. Като министър 

на труда, семейството и социалната закрила отговарях за осигуряването на подходяща 

рамка за сигурността и безопасността на работниците, включително в транспортния 

сектор. Първото ми решение в това мое качество беше да се създаде национална 

агенция за равни възможности между мъжете и жените. Като председател на 

Националния орган за защита на потребителите бях пряко ангажирана със защитата на 

правата на нашите граждани. Като член на националния парламент и Европейския 

парламент винаги съм се борила за правата на гражданите, тъй като нашето задължение 

като политици е винаги да бъдем в услуга на гражданите.  

В политическите си насоки новоизбраният председател госпожа Урсула фон дер Лайен 

заяви, „Европа трябва да играе водеща роля в прехода към здрава планета и към нов 

цифров свят. Ще може да го направи обаче само чрез обединяване на хората и чрез 

модернизиране на нашата уникална социална пазарна икономика в съответствие с 

днешните нови амбиции.“ Споделям тази визия и най-искрено се ангажирам да работя 

за постигането ѝ.  

Като бивш министър на околната среда и изменението на климата и като член на 

комисията по околна среда на Европейския парламент аз напълно осъзнавам спешния 

характер на въпроса с изменението на климата и необходимостта от защита на околната 

среда от замърсяването на въздуха и водата, както и от шумовото замърсяване. Горда 

съм с дългосрочната визия на Комисията, според която Европа ще се превърне в първия 

неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Нуждаем се от решителни 

действия и особено транспортът трябва да изиграе своята роля предвид факта, че той е 

отговорен за почти една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС.  

Следователно действията в областта на транспорта ще бъдат основен компонент на 

Европейския зелен курс. Въглеродните емисии трябва да имат определена цена. Ако 

бъда одобрена за комисар, съгласно политическите насоки аз ще работя за разширяване 

на Системата за търговия с емисии, така че да обхване морския транспорт, и за 

постепенно намаляване на безплатните квоти за авиокомпании. Ще дам своя принос и 

за преразглеждането на правилата относно енергийното данъчно облагане, за да бъдат 

хармонизирани с нашите амбиции в областта на климата. Стимулите за преход към по-

екологосъобразни видове транспорт ще работят само ако са налице атрактивни 

алтернативи. Затова ще подкрепям устойчивата и интелигентна мобилност.  

За да се преодолеят действително предизвикателствата пред околната среда и да се 

ускори преходът към кръгова икономика, ние трябва също така да използваме 

пълноценно новаторски чисти и цифрови технологии в транспортния сектор. 

Цифровизацията и автоматизацията предлагат огромни възможности както от гледна 

точка на повишаване на ефективността и намаляване на задръстванията, което означава 

по-малко емисии, така и от гледна точка на подобряването на безопасността и 

качеството на транспортните услуги. Насърчаването на разработването и внедряването 

на устойчиви алтернативни горива ще бъде съществен фактор за намаляването на 

емисиите от транспорт, особено във въздухоплаването. Ако бъда одобрена за член на 

Комисията, аз ще предложа цялостна стратегия за устойчива и интелигентна 

мобилност.  
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Същевременно не бива да забравяме, че основната функция на транспорта е да 

сближава хората. Възможността за свободно придвижване и срещи с хора от други 

части на Европа и света е в основата на Европейския съюз. Трябва да гарантираме, че 

транспортът ще остане достъпен, надежден и удобен, включително за хората с ниски 

доходи или живеещите в отдалечени райони. Никой не бива да бъде изоставян. Това 

също е въпрос на справедливост. Затова ще работя за завършването на 

трансевропейската транспортна мрежа, което ще допринесе за модернизирането на 

транспортната инфраструктура и осигуряването на функциониращ вътрешен пазар за 

транспорт, на който правата на пътниците се зачитат, а тяхната безопасност и 

сигурност са защитени. Нашите транспортни връзки не бива да се прекъсват на 

границата. Тъй като идвам от една от новите държави — членки на Европейския съюз, 

аз знам колко голямо е значението на партньорството с ЕС в страните от Западните 

Балкани и ще работя за подобряване на връзките ни с този регион, както и със 

съседните на ЕС държави.   

Транспортът е важен икономически сектор, който пряко осигурява заетост на 11 

милиона души и в който много предприятия от ЕС се радват на водеща позиция в 

световен мащаб. Ето защо ще дам своя принос за стратегията за промишлеността на 

тази Комисия и ще обърна внимание на справедливите условия на труд. Последното е 

важно също така в усилията ни за постигане на равенство между половете. 

Новоизбраният председател госпожа Фон дер Лайен постави равенството между 

половете на челно място в своя дневен ред и се ангажира да даде пример, като формира 

изцяло балансиран колегиум. Смятам да прилагам същия принцип и към моя екип. 

Вярвам също така, че засиленото интегриране на принципа за равенство между 

половете при разработването на политики оптимизира използването на ресурсите, 

прави политиките по-ефективни, подпомага устойчивото развитие и създава по-

справедливи общества. Това е от голямо значение за моя портфейл, тъй като в сектора 

на транспорта жените са много слабо представени. Но равенството между половете не 

се изчерпва само с броя на жените, заети в сектора на транспорта. То означава също 

така равен достъп до транспортни съоръжения, което от своя страна осигурява 

равенство на пазара на труда, в здравните услуги, образованието и социалните услуги. 

Ще работя с ентусиазъм за интегрирането на равенството между половете в 

транспортния сектор в целия Съюз. 

 

Трябва също така да работим за привличане на млади хора в професиите в отрасъла. 

Осигуряването на справедливи условия на труд ще направи сектора по-привлекателен.    

 

Ангажирам се да спазвам неотклонно от момента на назначаването си задълженията за 

независимост, прозрачност, безпристрастност и отдаденост, предвидени в член 17, 

параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.  

 

Ако бъда одобрена за член на Комисията, ще спазвам неотклонно духа и буквата на 

Договора, по-специално задължението да действам в европейския интерес и без да 

приемам инструкции. Също така ще спазвам Кодекса за поведение на членовете на 

Европейската комисия и неговите разпоредби относно конфликтите на интереси. Моята 

декларация за интереси е пълна и достъпна за обществеността и ще я актуализирам 

бързо, ако настъпили промени го изискват.  

Като член на Европейския парламент изпълнявах всички задължения към 

институцията, включително във връзка с подаването и актуализирането на всички 

декларации за финансови интереси съгласно изискванията. Също така зачитах изцяло 
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духа и буквата на Договорите за ЕС и спазвах задължението си да действам в интереса 

на Европа.  

 

2) Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент  

Как бихте определили Вашата роля като член на колегиума на членовете на 

Комисията?  В какво отношение считате, че сте отговорна пред Парламента и че 

следва да се отчитате пред него във връзка със своите действия и тези на 

поверените Ви служби? Какви конкретни ангажименти сте готова да поемете с 

оглед постигането на по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и 

предприемане на ефективни действия във връзка с позиции и искания на 

Парламента по законодателни инициативи? Готова ли сте да предоставите на 

Парламента информация и документи във връзка с предвидени инициативи или 

текущи процедури на равнопоставени начала със Съвета? 

Ако бъда одобрена за член на Комисията, аз ще нося цялата политическа отговорност 

за дейностите в моята област на компетентност, както е посочено в писмото за 

определяне на ресора, което ми беше изпратено на 10 септември. За мен особено важен 

е принципът на колегиалност и ще си сътруднича изцяло с другите членове на 

колегиума. Ще приобщавам своите колеги в разработването и осъществяването на 

инициативи, свързани с политиките.  

Като бивш и настоящ член на Европейския парламент знам колко е важно тясното 

сътрудничество с Европейския парламент.  

За мен това е от огромно значение. Аз ще работя с Парламента и съответните комисии 

на всички етапи както от процеса на изготвяне на политиките, така и от политическия 

диалог. 

Ефективното сътрудничество между институциите е от съществено значение за 

работата на институционалната система на ЕС и за ефективността и легитимността на 

системата за вземане на решения в ЕС. Тя се осланя на някои ръководни принципи, 

които се ангажирам да следвам изцяло. Те включват откритост, взаимно доверие, 

ефективност и редовен обмен на информация. Политическите насоки и писмата за 

определяне на ресори на новоизбрания председател госпожа Фон дер Лайен изцяло 

отразяват тези принципи и подчертават намерението за укрепване на специалните 

отношения между Европейския парламент и Комисията. Ако бъда одобрена за член на 

Комисията, ще работя за постигането на тази цел и така ще спазя изцяло разпоредбите 

на Рамковото споразумение от 2010 г. и Междуинституционалното споразумение за по-

добро законотворчество от 2016 г. Ще осъществявам взаимодействието си с 

Парламента открито, прозрачно и конструктивно, за да изградя тези отношения на 

взаимно доверие. 

Съгласно политическите насоки на новоизбрания председател госпожа Фон дер Лайен, 

аз ще бъда на разположение да участвам в съответните заседания на комисиите и 

тристранни обсъждания. Ще гарантирам, че парламентарните комисии участват във 

всички важни разработки, осъществявани под моя отговорност. Същевременно напълно 

осъзнавам значението на равното третиране на Парламента и Съвета. Това е 
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задължително за комисар, който като член на колегиума се отчита пред пряко 

избраните членове на Европейския парламент.  

Ангажирам се да поставя отношенията с поверената ми служба на Комисията на 

основата на принципите на лоялност, доверие, прозрачност и двупосочен поток на 

информация и взаимопомощ. По-конкретно ще осигуря редовен обмен на информация 

с председателя на комисията по транспорт и туризъм (TRAN), както и с председателя 

на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) и 

други комисии, свързани с ресора ми. Също така ще общувам пряко с членовете на 

комисиите и ще се старая да бъда на разположение за двустранни срещи. Ще 

гарантирам и че Парламентът е редовно информиран, особено преди значими събития и 

ключови етапи на международните преговори в областите, за които отговарям. 

Ще гарантирам, че въпросите от членове на Европейския парламент до Комисията, 

които попадат под моя отговорност, получават бързи и точни отговори. Ще се явявам 

на пленарно заседание и/или на заседания на комисиите на Европейския парламент 

винаги когато е необходимо да отговоря на въпрос или да дам конкретно пояснение. 

В политическите си насоки новоизбраният председател госпожа Фон дер Лайен  

подчертава, че за възвръщане на доверието на гражданите в Съюза нашите институции 

следва да бъдат отворени и безупречни от гледна точка на прозрачността. Гражданите 

трябва да знаят какви позиции защитава Комисията в хода на законодателния процес. 

Укрепването на междуинституционалното сътрудничество чрез насърчаване на 

легитимността и отчетността ще подобри ефективността и управлението на ЕС. 

Ето защо се ангажирам изцяло с изпълнението на широкообхватните разпоредби 

относно прозрачността и обмена на информация, съдържащи се в Рамковото 

споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията и 

Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество.  

Моята мисия е да продължа усилията за информиране на гражданите. Освен това 

предложенията за политики под моя отговорност ще се основават на подходящи 

консултации с експерти и обществеността съгласно принципите за по-добро 

регулиране.   

Новоизбраният председател госпожа Фон дер Лайен подкрепя правото на инициатива 

за Европейския парламент. Тя пое ангажимент ръководената от нея Комисия да изготвя 

законодателни предложения като последващо действие на резолюциите на Европейския 

парламент, приети с мнозинство от неговите членове, като спазва напълно принципите 

на пропорционалност, субсидиарност и по-добро законотворчество. Аз също подкрепям 

напълно тази цел. 

В духа на ангажимента на следващия колегиум за задълбочено партньорство с 

Европейския парламент, аз ще работя съвместно с Парламента на всеки етап от 

обсъждането на резолюциите на основание на член 225 ДФЕС. Ангажирам се да работя 

в тясно сътрудничество със съответните парламентарни комисии, да присъствам и да 

бъда активна при изготвянето на резолюции на основание на член 225 ДФЕС. Дълбоко 

съм убедена, че това ще подобри диалога, ще стимулира доверието и усещането за 

съвместна работа за постигането на една обща цел.  
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Комисията ще отговаря на резолюциите на Европейския парламент в срок от три 

месеца след приемането им съгласно Рамковото споразумение. Комисията ще осигури 

политическия надзор над процеса.  

В допълнение към моето изложение по-горе във връзка с гаранциите, че 

парламентарните комисии ще бъдат включени във всички значителни разработки под 

моя отговорност едновременно и на равна нога със Съвета, аз осъзнавам напълно, че 

осигуряването на информация и документи е съществен аспект на задълбочаването на 

партньорството между Европейския парламент и Комисията. Поради това се ангажирам 

да прилагам изцяло съответните разпоредби на Рамковото споразумение между двете 

институции и на Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество.  

 

Въпроси от комисията по транспорт и туризъм:  

3.  Каква е Вашата визия за оптимизираните транспортни системи на хора и стоки 

през първата четвърт на XXI в., като се вземат предвид основните 

предизвикателства пред цифровизацията, декарбонизацията, 

конкурентоспособността, безопасността, изменението на климата, опазването 

на околната среда, социалното подпомагане, условията на труд и равните 

възможности, включително подобрени права и защита на транспортните 

работници (по-специално жените и младежите) и технологичните промени 

(автономни превозни средства, използване на изкуствен интелект), и какъв 

подход и конкретни стъпки възнамерявате да предприемете, за да осигурите 

устойчиви, достъпни, мултимодални и надеждни транспортни системи? 

Транспортният сектор ще даде важен принос за оползотворяване на потенциала на 

двата взаимосвързани прехода — климатичния и цифровия. Моята визия за 

оптимизирана транспортна система е тази, която съчетава устойчивост, принос към 

декарбонизацията и намаляване на замърсяването. Искам да постигнем оптимизирана 

транспортна система, която също така е безопасна, интелигентна, финансово 

приемлива и достъпна. Транспортната система трябва да бъде модернизирана, за да 

преодолее ограниченията в капацитета и остаряващата инфраструктура. За да 

осъществим тази визия на практика, трябва да инвестираме в транспортни мрежи и да 

използваме цифрови иновации. Иновациите трябва да се придружават от обучение в 

съответните умения. Справедливите условия на труд ще бъдат от ключово значение, за 

да се гарантира, че секторът е в състояние да привлече млади мъже и жени в 

професиите в отрасъла. 

Една от първите ми задачи за реализирането на тази визия ще бъде да внеса 

всеобхватна стратегия за устойчива и интелигентна мобилност, която гарантира, че 

транспортът ще остане финансово достъпен, за да не бъде никой изоставен. Това ще 

включва съчетаване на всички инструменти, с които разполагаме на равнището на ЕС в 

съгласувани и ефективни мерки. То означава приспособяване на регулаторната рамка, 

където е нужно, привличане и насочване на наличните средства и пълното използване 

на други фактори като например научните изследвания и иновациите, за да се създадат 

правилните стимули за възможно най-доброто използване на транспортната система, да 

се стимулират инвестициите, да се намали екологичният отпечатък на транспорта и да 

се използват новите технологии и иновациите. За всичко това ще е необходимо тясно 

сътрудничество с моите колеги в колегиума. 
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Транспортът засяга ежедневието на всеки европеец. Като подобрява свързаността за 

своите граждани и предприятия, ЕС подпомага свободата на движение на хора, стоки и 

услуги и дава ключов принос за сближаването на континента. На транспорта се дължи 

около 5 % от брутния вътрешен продукт на ЕС, в него са пряко заети около 11 милиона 

души. За мен ще бъде чест да поема отговорността за този изключително важен сектор 

и да гарантирам, че транспортът ще допринесе за постигането на амбициозните цели за 

следващия мандат. Понастоящем някои критични събития оказват влияние върху 

транспортния сектор: търсенето на транспортни услуги продължава да расте. Според 

приблизителни оценки това нарастване в европейския пътнически и товарен транспорт 

по вътрешните пътища достига съответно 35 % и 53 % в периода 2015—2050 г. 

Задръстванията и недостигът на капацитет стават все по-сериозен проблем. През 

2017 г. поне 25 % от емисиите на парникови газове в ЕС произлизаха от транспорта. 

Това е единственият икономически сектор с по-високи емисии днес, отколкото през 

1990 г., като емисиите понастоящем нарастват въпреки вече положените усилия за 

смекчаване на последиците. 

Следователно транспортът трябва да допринесе по-значително към усилията на ЕС за 

намаляване на емисиите, за да се постигане визията, очертана в политическите насоки 

на новоизбрания председател. Въз основа на анализа, залегнал в Съобщението „Чиста 

планета за всички“, за постигане на целта за неутрална по отношение на климата 

икономика до 2050 г. трябва да бъде постигнато намаление с около 90 % в емисиите на 

CO2 в транспорта. 

Огромно предизвикателство е да се съчетаят целите за значително намаляване на 

екологичния отпечатък на транспорта и за осигуряване на свързаност и достъпност, 

така че този основен сектор на икономиката може да продължи да се развива. Заедно с 

кандидата за изпълнителен заместник-председател Тимерманс аз ще гарантирам, че 

транспортът играе централна роля в „Европейския зелен курс“. Устойчивостта е 

единственият път на развитие на транспорта и е необходимо да въведем 

безпрецедентно амбициозни мерки във всички видове транспорт. Трябва да 

предприемем мерки в две направления: улесняване на разгръщането на транспортни 

алтернативи и технологии, които са по-устойчиви, и въвеждане на система за 

ценообразуване, която дава подходящи стимули за използване, въвеждане и инвестиция 

в тези алтернативи, като същевременно се улеснява мултимодалността. Ключова роля в 

това отношение ще изиграе прилагането на принципите „потребителят плаща „и 

„замърсителят плаща“.  

Ще работя за разширяването на Схемата за търговия с емисии върху морския сектор, 

като същевременно се оказва подкрепа за по-чисти технологии чрез инвестиции в 

инфраструктурата. Ще работим и по преразглеждането на Схемата за търговия с 

емисии в контекста на промените в международен план в ИКАО, включително 

постепенното намаляване на квотите за търговия с емисии за въздухоплаването. Тъй 

като въздухоплаването и корабоплаването са глобални отрасли, аз ще работя и в 

съответните международни форуми, за да гарантирам, че ЕС ще запази водещата си 

роля като двигател за по-голям напредък и амбиция в сътрудничество с нашите 

международни партньори.  

Ще се съсредоточа също така върху увеличаване на използването на устойчиви и 

алтернативни горива за автомобилния, морския, вътрешния воден и въздушния 

транспорт. В този контекст ще бъде необходимо да се привлекат публични и частни 

средства и да се постигне пълна свързаност по отношение на алтернативните горива за 
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всички видове транспорт, включително да се увеличи електрификацията на летища и 

морски пристанища. Ще работя заедно със своите колеги за предлагане на правилните 

стимули за алтернативни горива за всички видове транспорт, както и за стимули за 

навлизането на превозни средства, използващи алтернативни горива. Това ще изисква 

координиране на финансовите ресурси и благоприятна политическа рамка.  

Ще се стремя европейският транспортен сектор да стане интелигентен и устойчив. 

Интелигентното управление на трафика ще бъде от основно значение за преодоляване 

на ограниченията на капацитета във всички видове транспорт, като увеличи 

ефективността им и намали емисиите, като същевременно ги направи по-безопасни.  

Цифровизацията предлага множество нови възможности, например свързана и 

автоматизирана мобилност, икономика на сътрудничеството, мобилността като услуга, 

които следва да се използват, за да стане мобилността по-достъпна и финансово по-

приемлива за гражданите. Тези възможности трябва да бъдат използвани и поставени в 

подходящите политически и правни рамки.  

За да се осигури справедлив и функциониращ вътрешен пазар за транспорта и да се 

оптимизира европейската транспортна система, трябва да завършим изграждането на 

трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и основните коридори до 2030 г., като 

същевременно гарантираме, че нашата инфраструктура е подходяща за 

предизвикателствата на цифровизацията и устойчивостта, включително удобни за 

потребителите оперативно съвместими услуги. Когато съществуват подходящи 

алтернативи, трябва да използваме по-интензивно и по-добре по-устойчивите видове 

транспорт като например железниците и вътрешните водни пътища. Трябва да 

използваме оптимално и инфраструктурни проекти с двойна употреба, за да подобрим 

военната мобилност [вж. въпрос 3]. Ще работя също за улесняване на публичните и 

частните инвестиции в интерес на подобряването и модернизирането на европейската 

транспортна инфраструктура чрез новия Механизъм за свързване на Европа (МСЕ), 

InvestEU и други инструменти, включително тези, които подпомагат научните 

изследвания („Хоризонт Европа“) и териториалното сближаване. 

Особено важно е транспортът да остане безопасен и сигурен за своите ползватели и 

работещите в сектора, и никога да не намаляваме бдителността си, а да се стремим 

непрестанно към напредък в тези области. 

Трябва да гарантираме възможно най-високите стандарти за безопасност в 

транспортната политика. 25 000 смъртни случая по пътищата на ЕС всяка година е 

неприемливо. Трябва да постигнем нашия стратегически план за действие относно 

пътната безопасност и амбициозната междинна цел — намаляване с 50 % на смъртните 

случаи и ранените до 2030 г., посредством мерки, насочени към всички части на 

системата (инфраструктура, превозни средства, поведение на пътя). Автоматизираната 

мобилност, която включва дронове, ще изисква нови системи за защита на нашето 

похвално равнище на авиационна безопасност . Трябва да откликнем пропорционално и 

икономически ефективно на бързо развиващите се заплахи за сигурността. В 

сътрудничество с държавите членки, международните организации и заинтересованите 

страни ще работя съвместно с съответния член на Комисията за преодоляване на 

рискове в нови области като киберсигурността.  

Транспортът трябва да остане финансово приемлив, надежден и достъпен, особено за 

живеещите в отдалечени райони и за хората с ниски доходи. Жизнено важно е да 
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откликнем на загрижеността на хората във връзка с увеличаването на цените на 

горивата и на билетите. Ангажирам се да отстоявам правата на пътниците във всички 

видове транспорт, включително тези на лицата с намалена подвижност. Ще следя 

внимателно социалните условия на работниците в транспорта и потенциалните 

отрицателни последици от текущите промени в сектора, и ще влизам редовно в диалог 

със социалните партньори.  

Накрая, ще полагам усилия за укрепване на сътрудничеството с ключови 

международни партньори, за международно популяризиране на високите стандарти на 

ЕС, за подпомагане на достъпа на промишлеността на ЕС до чуждестранни пазари при 

равни условия, за прилагане на съществуващите споразумения и за подобряване на 

свързаността, особено с нашите съседи. Ще обръщам особено внимание на 

сътрудничеството в областта на транспорта със/в Западните Балкани и Източното 

партньорство и съседните държави от Средиземноморието чрез разширяване в 

контекста на TEN-T. Трябва да укрепим връзките си във всички видове транспорт с 

основните си глобални търговски партньори и конкуренти (САЩ, Китай и Япония) и да 

поддържаме близко сътрудничество със световните центрове на растеж (например 

АСЕАН)  и със стратегическите си партньори (напр. САЩ, Китай, Япония, Република 

Корея). 

 

4.  С какво ще се ангажирате на международно равнище за осигуряване на 

еднакви условия на конкуренция между транспортните дружества, гарантиране 

на лоялна конкуренция и зачитане на социалните права, по-специално в 

контекста на ожесточената конкуренция с трети държави, предоставящи 

потенциално незаконни субсидии, както и между различните видове транспорт, 

продължаването на програмата NAIADES, по отношение на интернализирането 

на външните разходи, данъчното облагане, схемите за търговия и други мерки, 

за да се гарантира, че принципите „ползвателят плаща“ и „замърсителят 

плаща“ се прилагат еднакво и водят до постигане на целите на Парижкото 

споразумение, както и за да се насърчава и укрепва най-чистият вид транспорт 

в регионите на ЕС, в които автомобилният транспорт остава преобладаващ 

начин за превоз на пътници и товари? 

Равните условия на конкуренция в транспортния сектор, независимо дали между нас и 

нашите международни партньори или между различните видове транспорт, са от 

особено значение, ако искаме секторът да функционира и да се развива устойчиво. 

Нашите стандарти за безопасност, социалните, икономическите и екологичните 

правила и стандарти гарантират безопасната, справедлива и ефективна дейност на 

сектора. Трябва да продължим да ги подобряваме и да работим с трети държави чрез 

двустранно и многостранно сътрудничество за защита и насърчаване на прилагането им 

в световен мащаб, като гарантираме, че европейските транспортни предприятия не са в 

неравностойно положение спрямо чуждестранните си конкуренти.  

За целта ще работя в тясно сътрудничество с нашите международни партньори във 

форуми като Световната търговска организация (СТО) и в рамките на двустранни 

споразумения за постигане на достъп до пазара, за премахване на дискриминацията и 

пречките и за насърчаване на екологичните и социални стандарти на ЕС, както и 

стандартите ни за безопасност, в съзвучие с постигнатото в контекста на 

неотдавнашните споразумения със Сингапур и Япония, и ще продължа преговорите с 

Индонезия, Австралия и Нова Зеландия.  Ще работя и с Международната организация 
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за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и Международната морска организация (ММО). 

Тази работа е особено важна, когато става дума за насърчаване на водещите позиции на 

Европа в определянето на стандарти и цели относно околната среда, безопасността, 

сигурността, обучението и труда, и за модернизиране на управлението на трафика.  

Ще продължа да се стремя към всеобхватни споразумения за въздушен транспорт, 

които популяризират европейските стандарти в целия свят. Бих искала също така да 

използвам външната политика в областта на въздухоплаването, за да разкрия нови 

възможности и за подобряване на пазарния достъп за европейския сектор на 

въздухоплаването и особено за европейската аеронавтика.  

Ще вляза в диалог с Китай, наш основен партньор, чрез платформата за свързаност 

между ЕС и Китай, за да работя за постигане на реципрочност, прозрачност, откритост 

и равни условия на конкуренция в развитието на транспортната инфраструктура.  

Транспортът позволява на гражданите на ЕС да се движат свободно и на предприятията 

в ЕС да се разрастват, но той представлява също така значителен разход в бюджета на 

европейските домакинства, отговорен е за значителни щети на околната среда и води 

до задръствания и произшествия. Скорошно независимо проучване, възложено от 

Комисията относно вътрешното поемане на външните разходи за транспорт показа, че 

цените на транспорта не отразяват напълно разходите за обществото. Това може да 

наруши функционирането на пазара. Трябва да гарантираме, че преходът към 

устойчива мобилност е справедлив за всички. Доколкото тези въпроси попадат в 

компетентността на ЕС, ние трябва енергично да се занимаем с тях.  

В тясно сътрудничество с отговорните си колеги в Комисията ще проуча как най-добре 

може да се стимулира преминаването към устойчивост чрез преразглеждане на Схемата 

на ЕС за търговия с емисии и Директивата за енергийното данъчно облагане, за да 

бъдат хармонизирани с нашите амбиции в областта на климата и за да се сложи край на 

субсидиите за изкопаеми горива. Като част от всеобхватната стратегия за устойчива и 

интелигентна мобилност ще бъдат разгледани допълнителни мерки за прилагането на 

принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“ 

Освен това, като част от Европейския зелен курс предлагам да се работи по взаимно 

допълващи се инициативи за повишаване на устойчивостта на транспортната система, 

включително за товарните превози. Ще подкрепям общ железопътен транспорт, тъй 

като железопътният транспорт играе изключително важна роля за ежедневно 

пътуващите до работното си място и за превоза на товари. Железопътният транспорт 

има предимство на дълги разстояния; високоскоростните влакове предлагат услуги по 

популярни маршрути между големите градове и могат да предложат алтернативи на 

други видове транспорт като например въздушния. Наред с другото е нужно да 

разработим още коридори за железопътен товарен превоз, да подобрим ефективността 

на товарния превоз по железните и вътрешните водни пътища и да осигурим по-добри 

връзки на пристанищата с вътрешността на страната. Това  ще включва действия за 

осигуряване на мултимодалността чрез цифровизация, по-добро управление на 

движението и инвестиции в инфраструктурата. За да може железопътният транспорт да 

разгърне пълния си потенциал, имаме нужда от отворени и конкурентни железопътни 

пазари. За целта съм решена да работя за това единното европейско железопътно 

пространство без граници в ЕС да се превърне в реалност, а наскоро приетият 4-ти 

пакет за железопътния транспорт, включително принципа за конкурентно възлагане на 

договори за обществени услуги, да бъде изцяло приложен. Националните технически 
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правила за влаковете все още преобладават и затова засилената хармонизация и 

презграничното управление на капацитета, като се започне с товарните влакове, играят 

основна роля по мое мнение. Ще се стремя към безпрепятствени железопътни услуги и 

стабилни връзки с останалите видове транспорт чрез повишаване на цифровизацията.  

В областта на морския транспорт ще продължим на основата на опита от обслужването 

на едно гише и цифровизацията на административните формалности, за да се ограничи 

неефективността, и ще подобрим още интегрирането на сектора в логистичната верига.  

 

5.  За да бъде завършено eдинното европейско транспортно пространство, като 

същевременно се вземат предвид сериозните закъснения и все още 

съществуващите големи различия по отношение на транспортната 

инфраструктура на територията на ЕС, за да се осигурят безопасни, 

интермодални, иновативни транспортни инфраструктури с адекватен 

капацитет в целия Съюз, като се обхванат също така периферните и островните 

региони, с цел да се постигне добра взаимосвързаност за всички — какви са 

Вашите приоритети за по-нататъшното разработване и завършване на 

трансевропейската транспортна мрежа, включително между централните и 

източноевропейските региони и във връзка с цифровизацията, алтернативните 

горива, безопасността и сигурността, и какъв е Вашият подход за деблокиране 

на висящите законодателни предложения и/или насърчаване на необходимите 

инвестиции по цялата територия на ЕС на всички равнища, включително за 

устойчиво развитие на морските пристанища, завършване на изграждането на 

единното европейско небе и железопътните трансгранични участъци с цел 

подобряване на пътническия трафик на по-дълги разстояния? 

Ще работя за постигането на истинско единно европейско транспортно пространство, 

което е устойчиво, интелигентно и справедливо. Ще се съсредоточа и върху 

завършването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-Т) и липсващите 

инфраструктурни връзки в най-кратки срокове. 

Транспортът е гръбнакът на единния пазар на ЕС. Той ни свързва, като помага на хора, 

стоки и услуги се движат свободно в рамките на Съюза и свързва хората от различни 

региони и държави. Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) също така 

осигурява икономическо, социално и териториално сближаване и укрепва 

конкурентоспособността на ЕС в световен план. Тя може да играе роля и за 

сигурността, като даде възможност за мобилност на войски и транспортиране на военни 

активи.  

Понастоящем Комисията прави оценка на рамката на TEN-Т. През май 2020 г. по време 

на Дните на TEN-T ще представя основните констатации от оценката. Особено в 

контекста на прегледа на TEN-T ще обърна специално внимание на градските центрове 

като източник и крайна точка на транспортните потоци. Разбирам значението на 

пълната географска достъпност в целия ЕС и свързаната с това решаваща роля на 

широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T). Ето защо аз ще 

работи в посока на по-голяма свързаност в Европа, между периферията и в центъра, 

между държавите и между регионите, между изтока и запада, севера и юга, както и в 

селските и отдалечените райони. Основните инфраструктурни проекти, например 

железопътната линия „Балтика“ или проекти по коридора Рейн-Дунав, доказват 

добавената стойност за ЕС. Тяхното успешно осъществяване е особено важно, ако 
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искаме да превърнем свързаността в реалност. Затова трябва да се справим с 

натрупаните закъснения и политическото напрежение, свързано със завършването на 

ключови трансгранични инфраструктурни проекти. В този контекст отбелязвам също, 

че регионалните и местните летища изпълняват изключително важна роля за 

свързването на периферните и отдалечените райони, както и за регионалното 

икономическо развитие. Високоскоростната железопътна мрежа далеч не е 

приключена. Трайната обществена подкрепа за инвестиции в инфраструктурата е много 

важна, но недостатъчна.  

Без финансови ресурси няма да успеем да направим мрежата TEN-Т способна да 

посрещне предизвикателството. Трябва да стимулираме публичните и частните 

инвестиции в подобряването и модернизирането на европейската транспортна 

инфраструктура. Обновеният Механизъм за свързване на Европа (МСЕ), InvestEU и 

други инструменти, например тези за подпомагане на научните изследвания и 

териториалното сближаване, ще ни помогнат за постигането на тази цел. При 

инвестициите не трябва да губим от поглед нашите цели в областта на климата. За 

цялата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. Комисията има 

предложена цел от 25 % на разходите в областта на климата. За своя радост отбелязвам, 

че в неотдавнашното си споразумение съзаконодателите са запазили целта от 60 % за 

програмата на МСЕ (както предложи Комисията). Бъдещото споразумение относно 

следващия дългосрочен бюджет на ЕС ще определи начина, по който ние подпомагаме 

растежа, намаляваме задръстванията, осигуряваме безопасността и декарбонизацията в 

транспорта за следващите поколения. Ще работя заедно с колегите си, с Европейския 

парламент и със Съвета по време на преговорите.  

Като бивш член на Европейския парламент разбирам колко е важно да бъдат 

изслушани всички становища на ранен етап. Затова ще разчита на много тясно 

сътрудничество с Парламента. Очаквам с нетърпение редовния обмен с комисията 

TRAN (и други комисии, например ENVI, EMPL и ITRE). 

 

6.  Какви конкретни инициативи възнамерявате да предприемете за повишаване 

на устойчивата мобилност в градските райони на Съюза, при същевременно 

зачитане на принципа на субсидиарност, подобряване на качеството на въздуха, 

борба с изменението на климата, намаляване на противопоставянето между 

градовете и крайградските райони и гарантиране на социалното приобщаване, 

като паралелно с това бъде осигурена мобилност без бариери, включително 

адаптиране на застроената среда в Европейския съюз и намаляване на 

многообразието от схеми за ограничаване в Съюза? Във връзка с това смятате ли, 

че трансграничните нощни влакове могат да допринесат за устойчивия 

пътнически трафик на по-дълги разстояния в Европа и ще предприемете ли 

действия, за да подкрепите такива влакове? 

Големите градове на Европа са дом на 72 % от населението на ЕС и генерират над 85 % 

от БВП на ЕС. Те все по-често се изправят пред предизвикателства в областта на 

мобилността и транспорта, свързани предимно с частни автомобили на конвенционално 

гориво, по-специално проблеми със задръствания, замърсяване на въздуха, емисии на 

CO2, шум и пътни произшествия. През 2017 г. 37 % от жертвите на пътни 

произшествия са били в градските зони. Тези отрицателни външни фактори пораждат 

огромни икономически и екологични разходи. Задръстванията в градовете, свързани с 

пътническите автомобили, означават загуба на ефективност, оценявана на над 110 
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млрд. евро годишно. Транспортът в градските зони е отговорен за около 23 % от 

емисиите на парникови газове от транспорта в целия ЕС. 

Време е да преосмислим градската мобилност. Като спазваме изцяло принципа на 

субсидиарност, заедно можем да постигнем осезаеми ползи, включително по-чист 

въздух, по-малко шум, по-малко задръствания и по-безопасна и по-благоприятна за 

хората градска среда. Приветствам допълнителния акцент на „Хоризонт Европа“ върху 

неутрални по отношение на климата, интелигентни градове. Ще работя за пълното 

интегриране на мобилността в различните мисии на „Хоризонт Европа“. Ще 

насърчавам сътрудничеството на европейско, национално и местно равнище в подкрепа 

на градовете при прехода към по-устойчива градска мобилност. В някои държави вече 

съществуват много добри примери за това как може да се развие „Мобилност като 

услуга“. Те предлагат полезни идеи за бъдещи действия в целия ЕС.  

Искам да направя колективния транспорт по-привлекателен с цел осигуряване на 

финансово приемлива и достъпна мобилност и намаляване на замърсяването и 

задръстванията. Това е въпрос на наличие и надеждност, но също така и на лекотата на 

планиране и резервиране на всяко пътуване. Ето защо издаването на билети, 

интегриращи различни видове транспорт, може да изиграе решаваща роля за 

осигуряването на алтернативи за ползвателите на лични автомобили. Като част от 

бъдещата цялостна стратегия трябва да разгледаме и рамката на ЕС за градска 

мобилност, ориентирана към потребностите на гражданите. Алтернативи на частните 

автомобили трябва да бъдат както налични, така и финансово приемливи. Паралелно с 

насърчаването на активни видове транспорт (придвижване пеш или с велосипед) и 

използването на обществен транспорт, ние трябва също да вземем предвид бързото 

развитие на нови (споделени, цифрови) устройства за мобилност, например 

електрическите велосипеди и електрическите скутери, и нови услуги за градска 

мобилност. Наред с това нараства и нуждата от безопасни и достъпни зелени градски 

обществени площи, включително по-добри условия за пешеходците и хората с 

намалена подвижност. Трябва непременно да се възползваме от възможностите, които 

ни предлагат икономиката на сътрудничеството и модерните технологии. Споделените 

пътувания и таксиметровите услуги, местният транспорт по заявка и други форми на 

споделен транспорт допълват обществения транспорт и облекчават претоварения 

градски трафик. Същевременно трябва да отговорим и на въпросите и 

предизвикателствата, пред които тези нови услуги ни изправят: ролята им в 

планирането на градската мобилност, използването на публичното пространство, 

безопасността, поддръжката, социалните условия, да изброим само някои от тях 

Актуалната оценка на съществуващия пакет за градска мобилност ще бъде включена в 

този процес на размисъл. Един от аспектите е необходимостта от разработване на 

ефективна цифрова система [U-space], която прави експлоатацията на дронове 

безопасна, сигурна и устойчива и зачита неприкосновеността на личния живот, особено 

в градските райони. 

Разгръщането на чистата мобилност, включително чисти превозни средства и 

инфраструктура за алтернативни горива, например зарядни точки в градските райони, 

също следва да бъде приоритет, както посочих и в предходните си отговори. Важно е 

също да напреднем с електрификацията на пристанищата, както при собствените им 

операции, така и при поддръжката на обслужваните кораби. Особено важно е да 

въведем правилните стимули за градските и селските райони. Държавите членки трябва 

да спазват изцяло новата Директива за чистите превозни средства. Не на последно 

място, това обезпечава най-доброто използване на публичните средства. Не бива да 
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забравяме и че транспортният сектор остава главният виновник за емисиите на NOx 

(48 % от общите емисии на NOx в ЕС през 2016 г.) Особено по отношение на азотния 

диоксид трябва да помогнем на държавите членки — и на повече от 130 града в тях — 

да постигнат съответствие с европейските стандарти за качество на въздуха.  

Докато работим, за да стане транспортният ни сектор по-устойчив и интелигентен, 

трябва също така да гарантираме, че той е справедлив и финансово приемлив. Никой не 

трябва да бъде изоставен. Премахването на разликата в свързаността с далечните 

градски и със селските райони ще изисква действия на няколко равнища. Планът за 

устойчива градска мобилност (ПУГМ) е полезен инструмент, който може да се 

използва и отвъд физическите граници на градовете.  

Освен това се наблюдава подновен интерес към нощните влакове. Ще обсъдя с 

представители на сектора как да подпомогнем експлоатацията на нощни влакове, като 

се започне с наличието на подвижен състав и железопътни връзки. Настоящата правна 

рамка за задълженията за обществени услуги (ЗОУ) в сухопътния транспорт се отнася 

за всички обществени услуги за пътнически превози с железопътен транспорт, без да се 

изключват международни нощни влакови услуги. Компетентните национални органи 

ще трябва да оценят приложимите изисквания и, където е уместно, могат да възлагат 

обществени поръчки за услуги в тази рамка. 

 

7.  Какви конкретни стъпки — като например използването на съвременните 

технологии за управление на трафика и интегрирана продажба на билети — ще 

предприемете, за да се разработи надеждна, навременна и безпрепятствена среда 

за мултимодален транспорт с цел да се улесни мобилността на гражданите, като се 

обърне специално внимание на лицата с намалена подвижност и със специални 

потребности и същевременно се гарантира, че правата на всички пътници са 

спазени и се подобри качеството на пътническия железопътен транспорт? 

Убедена съм, че мултимодалността е средство за постигане на безпрепятствена, 

устойчива и сигурна свързаност и по-добро използване на съществуващата 

инфраструктура. За да насърчим устойчивата и интелигентна мобилност са необходими 

действия както в рамките на отделните видове транспорт, така и между тях, 

включително проучвания за разработване и изпитване на нови идеи и технологии. 

Внедряването на нови цифрови технологии като изкуствения интелект, машинното 

самообучение и блоковите вериги в транспортния сектор трябва да бъде приоритет при 

разглеждането на човешките и етични аспекти, включително безопасността, 

киберсигурността и неприкосновеността на личния живот. 

Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ трябва да 

подпомогне сектора за две основни промени: i) бъдеща експлоатация с нулеви емисии с 

напълно цифровизирани, конкурентни услуги за всички граждани и предприятия, и ii)  

споделена, свързана и автоматизирана мобилност (CCAM). Допълнителните 

изследвания могат да помогнат при преодоляването на технологичните 

предизвикателства и при изпитването на нови интегрирани решения. 

Ще са нужни повече усилия в подкрепа на общ и оперативно съвместим слой от данни 

за товарната мултимодалност и за да се увеличи предлагането на мобилност като 

услуга.  
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Интелигентното и по-ефективно управление на движението също така е важен фактор 

за преодоляването на недостига на капацитет във всички видове транспорт и за 

намаляването на отпечатъка върху околната среда на транспортния отрасъл. Що се 

отнася до управлението на въздушното движение, при него приоритет е завършването 

на единното европейско небе. Жизнено важно е както да подобрим въздушните връзки 

за гражданите, така и да намалим емисиите от въздухоплаването. Ангажирам се да 

предприема бързи действия в полза на модерно, ефективно и по-чисто въздухоплаване 

и безпроблемно управление на въздушното движение в Европа. През първите години от 

дейността си Shift2Rail напредна значително в изследванията в областта на 

железопътния транспорт и следва да продължи да работи, особено по Европейската 

система за управление на железопътното движение (ERTMS), автоматизацията и 

товарния транспорт. В морския сектор ще продължим да разработваме системата на 

Съюза за обмен на морска информация (SafeSeaNet), за да предложим модерно 

наблюдение на морската безопасност, сигурност и защита на околната среда. Предвид 

постепенното въвеждане на автономното корабоплаване, когато тези кораби влизат в 

пристанища на ЕС заедно с корабите с конвенционален екипаж, това може да 

предполага и по-развит и адаптиран подход за контрол на движението на корабите. 

Както за пътническите, така и за товарните превози мултимодалният транспорт често е 

по-устойчива форма на мобилност, отколкото чисто пътният. За да се използват 

максимално ползите от комбиниран транспорт, трябва да намалим административни 

пречки и да увеличим съоръженията за трансбордиране, особено в периферните 

райони. Без правилно ценообразуване на външните разходи [вж. въпрос 2], адекватна 

инфраструктура и цифрова информация, алтернативите на чисто пътния транспорт 

няма да се превърнат в реалност. Аз ще работя за отстраняване на тези липси.  

Ако искаме пътниците да се придвижват мултимодално, те трябва да се чувстват добре 

защитени. Въпреки значителния напредък по този въпрос през последните 15 години, 

остават някои предизвикателства по отношение на гаранциите, че европейските 

пътници, включително лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, са 

защитени срещу смущения на всички етапи от своето пътуване. Първо бих искала да 

гарантирам, че наличното законодателството в областта на правата на пътниците 

работи; след това ще разгледам въпроса какви действия са нужни за мултимодалните 

пътувания с оглед развитието на пазара.  

За да подпомогне тези процеси, предложението на Комисията за нов регламент за 

Механизма за свързване на Европа (МСЕ) предвижда по-голям акцент върху 

железопътния и водния транспорт, върху цифровизацията и използването на 

алтернативни горива. Общият размер на предложените средства ще бъде над 30 млрд. 

евро. Вярвам, че развитието на интермодалната инфраструктура следва да получи 

подходящ статут на приоритет в националните планове на държавите членки, където е 

уместно, в контекста на наличните програми в следващата многогодишна финансова 

рамка за периода 2021—2027 г. Необходимо е и по-тясно сътрудничество между 

публичния и частния сектор, като се започне със съвместни усилия в областта на 

научните изследвания и иновациите, включително публично-частни партньорства. Ще 

постигна това чрез надграждане на постиженията на съвместните партньорства в 

транспорта, а именно SESAR и съвместното предприятие Shift2Rail, и чрез създаване на 

ново партньорство за съвместна, свързана и автоматизирана мобилност.  
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Освен това развитието на заплахите за сигурността (включително рисковете за 

киберсигурността) паралелно с нарастването на трафика, прави поддържането на 

високи нива на безопасност и сигурност не само необходимо, но и все по-сложно. Само 

ако направим това „както трябва“, ще можем да задържим доверието на нашите 

граждани и транспортните предприятия. В областта на цифровизацията има особени 

предизвикателства, върху които смятам да се съсредоточа в тясно сътрудничество с 

моите колеги от Комисията. Те включват постигането на устойчивост на кибератаки, 

създаване на надеждни системи за защита на данните на пътниците, както и гаранции, 

че данните са налични и споделени при съответните предпазни мерки, за да се 

разработят нови приложения и да се интегрират услугите. 


