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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства съобщението на Комисията и целите за приноса на ЕС към 

конференцията по изменението на климата COP 21, която ще се проведе в Париж 

през декември 2015 г.; подчертава необходимостта както Комисията, така и 

държавите членки да осигурят повече видимост за транспортния сектор през време 

на цялата конференция, като се позовават, наред с другото, на инициативи като 

„Програмата за решения на проблемите“, и да поемат водеща роля за постигането 

на прозрачно и обвързващо международно споразумение, което признава ролята на 

недържавните участници; приканва Комисията да подкрепя активно инициативи в 

областта на устойчивата градска мобилност и обществения транспорт в рамките на 

конференцията; 

2. приканва Комисията да предложи своята подкрепа и експертен опит на страните по 

конференцията COP 21 при определянето на техния национален принос, като в 

същото време подобрява осведомеността относно ролята на транспортния сектор с 

цел приемане на всеобхватни стратегии за намаляване на емисиите на парникови 

газове; 

3. отчита, че Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) е 

поела ангажимент за разработване на глобален и основан на пазара механизъм за 

намаляване на емисиите от въздухоплаването; изразява съжаление обаче поради 

липсата на напредък и амбиция до този момент;  насочва вниманието към факта, че 

са необходими глобално договорени правила в рамките на ИКАО и на 

Международната морска организация (ММО) за постигане на целите за емисии на 

CO2 във въздухоплаването и корабоплаването; ето защо призовава всички 

участници да поемат ангажимент за инструмент и мерки с ефективно и структурно 

естество, които гарантират намаляването на емисиите от CO2 във въздухоплаването; 

призовава ММО да ускори действията с цел до края на 2016 г. да се постигне 

споразумение за ефективно регулиране и намаляване на емисиите от 

международния морски транспорт;  

4. призовава в Парижкия протокол да се включат цели за намаляване на емисиите на 

парникови газове, които отговарят на глобален въглероден бюджет, съответстващ 

на целта за 2 градуса за международното въздухоплаване и морското 

корабоплаване, и призовава всички страни, включително Комисията и държавите 

членки, да поемат ангажимент в рамките на Парижкия протокол за глобални, 

количествено определени цели за намаляване на емисиите на парникови газове като 

най-висш приоритет, и да работят чрез ИКАО и ММО за договаряне до края на 

2016 г. на надежден инструмент, който може да донесе резултати за постигането на 

нужното намаляване на емисиите; подчертава, че е важно да се вземе под внимание 

специфичното положение на островните и най-отдалечените региони, с цел да се 

гарантира, че екологичните показатели не засягат по-конкретно мобилността и 

достъпността в тези региони; 
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5. признава, че в съответствие с 5-ия доклад за оценка на Междуправителствения 

комитет по изменение на климата световният бюджет от въглеродни емисии, който 

е вероятно да ограничи увеличението на температурата до по-малко от 2°C изисква 

глобалните кумулативни емисии между 2011 г. и 2100 г. да останат под 1010 

гигатона CO2; 

6.  счита, че ако не се постави по-голям акцент върху емисиите от транспортния 

сектор, ще бъде невъзможно да се постигнат общите цели за опазване на климата, 

тъй като транспортът е единственият сектор, в който емисиите на парникови газове 

продължават да се увеличават (с 30% през последните 25 години); подчертава, че 

това ще може да бъде постигнато единствено посредством обвързващи цели за 

намаляване на парниковите газове, заедно с пълно интегриране на енергията от 

възобновяеми източници в рамките на пазара, технологично неутрален подход към 

декарбонизацията и една по-цялостно интегрирана транспортна и инвестиционна 

политика, която включва политики за преминаване към други видове транспорт 

заедно с технологичен напредък и избягване на транспорт (напр. чрез устойчива 

логистика, интелигентно градско планиране и интегрирано управление на 

мобилността);  

7. подчертава, че 94% от транспорта – предимно в секторите на автомобилния, 

въздушния и морския транспорт – е зависим от изкопаеми горива и че следователно 

съществува спешна необходимост от мерки за ускоряване на напредъка към ранното 

постигане на целите на Бялата книга до 2030 г. по отношение на възобновяемите 

горива, електроенергията и нисковъглеродните алтернативи; изразява становището, 

че подобряването на енергийната ефективност на транспорта следва да бъде един от 

висшите приоритети на европейската транспортна политика; подчертава 

необходимостта от силно развитие на каналите за разпространение на нови 

устойчиви източници на енергия без емисии, за да се подкрепи амбициозното 

преминаване към по-устойчива енергия и да се намали зависимостта от изкопаеми 

горива и внос на енергия; 

8. посочва, че понастоящем повече от половината от населението на света живее в 

малки и големи градове и че градският транспорт има голям дял в емисиите на 

парникови газове от транспортния сектор; ето защо настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки активно да повишават осведомеността относно 

ролята на устойчивата градска мобилност за постигане на ангажиментите за 

смекчаване на изменението на климата; подчертава, че отговорното земеползване и 

планиране и устойчивите транспортни решения в градските зони допринасят 

ефективно за постигането на целта за намаляване на емисиите на CO2; призовава 

Комисията да предприеме мерките, необходими за решително насърчаване на 

обществения транспорт, на решенията за споделена мобилност и възможностите за 

пешеходство и използване на велосипед, особено в гъсто населените райони, и да 

направи предложения за подобряване на нормативната уредба на ЕС, ако е 

необходимо, за да се насърчи мултимодалността и новите услуги за мобилност и 

логистика;  

9. подчертава, че в транспортния сектор е необходим добър енергиен микс и такъв 

може да бъде постигнат посредством популяризиране на алтернативни превозни 

средства, които работят на природен газ и биогаз, и всички политики за укрепване 
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на устойчивите видове транспорт, включително електрификация на транспорта и 

използване на интелигентни транспортни системи; подчертава необходимостта да 

се акцентира върху железниците, трамваите, електрифицираните автобуси, 

електрическите автомобили и електрическите велосипеди, да се обхване 

перспективата на целия жизнен цикъл и да се търси пълна експлоатация на 

възобновяемите източници на енергия; насърчава решително местните органи за 

обществен транспорт и транспортни оператори да поемат водеща роля, като 

въвеждат автомобилен парк и технологии с ниски въглеродни емисии;  

10. подчертава необходимостта от постепенно включване на транспортното 

въздействие върху климата в цялостен пакет от мерки за „определяне на правилните 

цени“ в този сектор и за създаване на лоялна конкуренция между видовете 

транспорт; призовава Комисията да осигури от страна на ЕС адекватни финансови 

инструменти и инвестиционно финансиране, включително фондове за климата, за 

онези проекти в транспортния сектор, които ще имат положително въздействие 

върху околната среда, без изключване на никой вид транспорт, и по-специално да 

насърчава развитието на планове за устойчива градска мобилност; във връзка с това 

призовава за комбинирано използване на няколко инструмента, в това число мерки 

за включване на отрицателните външни разходи и финансиране за 

научноизследователска и развойна дейност и за мащабни демонстрационни проекти 

за чисти транспортни технологии, както и създаване на стимули за приемането на 

тези технологии; 

11. изтъква, че както краткосрочните, така и дългосрочните стратегии за смекчаване на 

изменението на климата са от основно значение за реализиране на амбициите за 

сериозно намаляване на парниковите газове; 

12. изтъква, че би могло да се обмисли използването на разположените в космическото 

пространство средства за въвеждането на мерки за смекчаване на изменението на 

климата и адаптиране към него, по-конкретно посредством мониторинг и 

наблюдение на емисиите на парникови газове; настоятелно призовава Комисията да 

допринесе активно за една глобална система за мониторинг на CO2 и CH4; 

призовава Комисията да насърчава усилията за разработване на система на ЕС за 

измерване на емисиите на парникови газове по автономен и независим начин, като 

се използват и разширят мисиите на програмата „Коперник“; 

13. подчертава, че ЕС трябва да играе отговорно своята роля на лидер и признава, че 

конкурентоспособността на ЕС би могла да пострада, ако неговите амбиции и цели 

не се споделят в други региони на света. 
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