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Изменение 1
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че интернализирането на 
външните разходи за транспорт 
(причинени от местни емисии, емисии 
на CO2, разпокъсване на местообитания 
и здравни разходи) в цените за 
транспорт по един справедлив и 
недискриминационен начин ще доведе 
до щадящ околната среда избор на вид 
транспорт;

1. подчертава, че интернализирането на 
външните разходи за транспорт 
(причинени от местни емисии, емисии 
на CO2, загуба на биологично 
разнообразие, разпокъсване на 
местообитания, здравни разходи, 
разходи, свързани със зависимостта 
от петрола и други социални разходи) 
в цените за транспорт по един 
справедлив и недискриминационен 
начин ще доведе до по-щадящ околната 
среда избор на вид транспорт; освен 
това счита, че следва приоритетно 
да бъдат премахнати преките и 
косвените субсидии за автомобилния 
и въздушния транспорт, като 
освобождаването на керосина от 
данък върху горивата и на полетите в 
рамките на ЕС от ДДС; 

Or. en

Изменение 2
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че интернализирането на 
външните разходи за транспорт 
(причинени от местни емисии, емисии 
на CO2, разпокъсване на местообитания 
и здравни разходи) в цените за 
транспорт по един справедлив и 
недискриминационен начин ще доведе 

1. подчертава, че интернализирането на 
външните разходи за транспорт 
(причинени от местни емисии, емисии 
на CO2, разпокъсване на местообитания 
и здравни разходи) в цените за 
транспорт по един справедлив и 
недискриминационен начин, според 
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до щадящ околната среда избор на вид 
транспорт;

степента на замърсяване, ще доведе 
до щадящ околната среда избор на вид 
транспорт;

Or. de

Изменение 3
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. наред с това призовава за 
поставянето на секторни цели за 
намаляване на емисиите на CO2 в 
транспорта съвместими със 
задължителното общо намаля на 
емисиите на CO2 с най-малко 30 % до 
2020 г., както на национално, така и 
на европейско равнище;

Or. en

Изменение 4
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. освен това счита, че е необходима 
промяна на културата в полза на 
използването на по-устойчиви видове 
транспорт и че тази промяна следва 
да бъде улеснена от политика за 
информиране на обществеността;  
счита, че приходите от 
интернализирането на разходите за 
транспорт следва да се реинвестират 
предимно в устойчиви видове 
транспорт и в ограничаване на 
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изменението на климата; 

Or. en

Изменение 5
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на прогнозираната 
тенденция към увеличаване на 
урбанизацията на нашето общество и 
съответно на значението на 
пространственото планиране и на 
атрактивните системи за обществен 
транспорт, особено по отношение на за 
градския транспорт;

2. обръща внимание на прогнозираната 
тенденция към увеличаване на 
урбанизацията на нашето общество и 
съответно на значението на 
пространственото планиране и на 
атрактивните и щадящи околната 
среда системи за  местен обществен 
транспорт, особено по отношение на 
градския транспорт;

Or. de

Изменение 6
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на прогнозираната 
тенденция към увеличаване на 
урбанизацията на нашето общество и 
съответно на значението на 
пространственото планиране и на 
атрактивните системи за обществен 
транспорт, особено по отношение на за 
градския транспорт;

2. обръща внимание на прогнозираната 
тенденция към увеличаване на 
урбанизацията на нашето общество и 
съответно на значението на 
пространственото планиране и на 
атрактивните и по-щадящи околната 
среда системи за обществен транспорт, 
особено по отношение на градския 
транспорт, но без да се пренебрегва 
транспортът в селските райони;

Or. en
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Изменение 7
Salvatore Tatarella

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на прогнозираната 
тенденция към увеличаване на 
урбанизацията на нашето общество и 
съответно на значението на 
пространственото планиране и на 
атрактивните системи за обществен 
транспорт, особено по отношение на за 
градския транспорт; 

2. обръща внимание на прогнозираната 
тенденция към увеличаване на 
урбанизацията на нашето общество и 
съответно на значението на 
пространственото планиране и на 
атрактивните и ефективни системи за 
обществен транспорт, които вървят 
ръка за ръка с новите технологии и 
могат да се конкурират с личните 
автомобили по отношение на разход, 
начин и време на пътуване, особено по 
отношение на градския транспорт; 

Or. it

Изменение 8
Salvatore Tatarella

Проектостановище
Параграфи 2 a (нов) и 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава значението на 
проверките за стриктно спазване на 
ограничението на скоростта до 50 
км/ч в градските зони; както 
показват резултатите от различни 
проучвания и изследвания, това има 
двоен ефект:  първо, води до 
намаляване на вредните емисии и 
второ, намалява броя на пътните 
злополуки и на смъртните случаи, 
причинени от тях, които, както е 
известно, засягат значителен 
процент от населението в гъсто 
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населените райони; 
2б. подчертава необходимостта от 
институционализиране на 
концепцията за щадящо околната
среда шофиране или екологично 
шофиране и въвеждането му като 
задължително при обучението на 
млади шофьори, тъй като няколко 
прости мерки при шофиране могат 
доказуемо да намалят консумацията 
на гориво с до 30 %, като по този 
начин се намалява замърсяването на 
въздуха с CO2, неизгорели 
въглеводороди и фина прах;

Or. it

Изменение 9
Bairbre de Brún

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че добрите транспортни 
връзки в селските райони с местата, 
където се предлагат обществени 
услуги, ще намали използването на 
лични автомобили;

Or. en

Изменение 10
János Áder

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава, в интерес на 
съгласувания градски и крайградски 
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транспорт и запазването на 
населението в селските райони, за
формиране на функционални градски 
региони; 

Or. hu

Изменение 11
Salvatore Tatarella

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

 3. счита спазването на нормите за 
качество на въздуха, залегнали в 
законодателството на ЕС, за 
изключително важно, предвид 
увеличаването на респираторните и 
други заболявания, свързани със 
замърсяването на въздуха основно от 
транспорта; насърчава създаването на 
зони с ниски емисии и въвеждането на 
мерки за успокояване на трафика, които 
предвиждат стимули за ходене пеша или 
използването на колело, особено в 
градските райони;

3. счита спазването на нормите за 
качество на въздуха, залегнали в 
законодателството на ЕС, за 
изключително важно, предвид 
увеличаването на респираторните, 
сърдечносъдовите и други заболявания, 
свързани със замърсяването на въздуха 
основно от транспорта;  застъпва 
становището, че за справяне с 
проблема е необходимо насърчаване на 
превантивните мерки, като например 
въвеждане на висококачествени 
филтри за улавяне на емисиите на 
ултрафини твърди частици от 
автомобилните двигатели, и че 
следва да бъдат осигурени стимули за 
обновяване на автомобилния парк, 
който не отговаря на европейските
стандарти  Eвро 4, Eвро5 и Eвро 6 
(последният се очаква да влезе в сила 
през 2014 г.); за намаляването на 
емисиите не трябва да се разчита 
само на превозните средства, 
използващи нови технологии, т.е. с 
нови двигатели, а да се включват и 
тези, които вече са в движение; 
двигателите от по-старо поколение 
могат да бъдат приспособени чрез 
използване на нови филтри, с цел 
постигане на ниските равнища на 
емисии от ултрафини твърди 
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частици на новите превозни 
средства;  насърчава създаването на 
зони с ниски емисии (като например 
„зони 30” т.е. градски зони, в които 
скоростта е ограничена до 30 км/ч) и 
въвеждането на мерки за успокояване на 
трафика, които предвиждат стимули за 
ходене пеша или използването на 
колело, особено в градските райони;

Or. it

Изменение 12
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита спазването на нормите за 
качество на въздуха, залегнали в 
законодателството на ЕС, за 
изключително важно, предвид 
увеличаването на респираторните и 
други заболявания, свързани със 
замърсяването на въздуха основно от 
транспорта; насърчава създаването на 
зони с ниски емисии и въвеждането на 
мерки за успокояване на трафика, които 
предвиждат стимули за ходене пеша или 
използването на колело, особено в 
градските райони;

3. счита спазването на нормите за 
качество на въздуха, залегнали в 
законодателството на ЕС, за 
изключително важно, предвид 
увеличаването на респираторните и 
други заболявания, свързани със 
замърсяването на въздуха включително
от транспорта; насърчава създаването на 
зони с ниски емисии и въвеждането на 
мерки за успокояване на трафика, които 
предвиждат стимули за ходене пеша или 
използването на колело, особено в 
градските райони, при спазването на 
принципите на осъществимост и 
функционалност;

Or. it

Изменение 13
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)
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Проектостановище Изменение

3а. призовава за приемането на 
европейско законодателство относно 
правата на пешеходците в 
съответствие с Европейската харта 
за правата на пешеходците, приета 
от Европейския парламент и за 
универсално ограничение на 
скоростта в жилищните райони; 
препоръчва целите в областта на 
колоезденето, залегнали в Хартата 
от Брюксел, да бъдат приети като 
официални цели на политиката на 
ЕС и за предоставянето на средства 
по трансевропейските транспортни 
мрежи за финансиране на инвестиции 
в трансевропейска колоездачна 
инфрастуктура;  призовава за 
превръщането на безпрепятствения 
достъп до транспортни услуги за 
лица с ограничена подвижност в един 
от основните ръководни принципи на 
транспортната политика; 

Or. en

Изменение 14
Salvatore Tatarella

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава, с оглед подобряване на 
качеството на живот, за 
приспособяване на транспорта към 
нуждите на лицата с ограничена 
подвижност, които имат 
неотменимо право, залегнало в член 9 
от Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
лицата с увреждания, на достъп до 
всички видове транспорт; това е 
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крайъгълен камък за премахване на 
дискриминацията при свободното 
движение на лицата, който също 
така носи икономически и културни 
ползи, както и ползи в областта на 
туризма;

Or. it

Изменение 15
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава значителното намаляване на 
емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт, но 
остава загрижен относно нивото на 
азотните оксиди и фини прахови 
частици (Доклад TERM за 2008 г., фиг. 
5.1); изразява обаче особеното си 
разочарование относно емисиите на CO2
от автомобилния транспорт, които в 
периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; призовава превозът на 
товари постепенно да бъде прехвърлен 
от автомобилния към железопътния 
транспорт;

5. признава значителното намаляване на 
емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт, но 
остава загрижен относно нивото на 
азотните оксиди и фини прахови 
частици (Доклад TERM за 2008 г., фиг. 
5.1); изразява обаче особеното си 
разочарование относно емисиите на CO2
от автомобилния транспорт, които в 
периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; призовава превозът на 
товари постепенно да бъде прехвърлен 
от автомобилния към железопътния 
транспорт при превоз на средни и 
далечни разстояния;

Or. it

Изменение 16
Salvatore Tatarella

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. признава значителното намаляване на
емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт, но 
остава загрижен относно нивото на 
азотните оксиди и фини прахови 
частици (Доклад TERM за 2008 г., фиг. 
5.1); изразява обаче особеното си 
разочарование относно емисиите на CO2
от автомобилния транспорт, които в 
периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; призовава превозът на 
товари постепенно да бъде прехвърлен 
от автомобилния към железопътния 
транспорт; 

5. признава значителното намаляване на 
емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт, но 
остава загрижен относно нивото на 
азотните оксиди и фини прахови 
частици (Доклад TERM за 2008 г., фиг. 
5.1); изразява обаче особеното си 
разочарование относно емисиите на CO2
от автомобилния транспорт, които в 
периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; призовава превозът на 
товари постепенно да бъде прехвърлен 
от автомобилния към железопътния 
транспорт, като в очакване на 
изграждането на нови железопътни 
линии, това става по начин, 
съвместим с капацитета на 
съществуващата мрежа;   призовава 
също така за насърчаване на 
изграждането на нови интерпорт 
структури (междинни бази със 
складове за транзитно 
транспортиране на стоки, които 
биха могли да улеснят процеса на 
прехвърляне на товари от 
автомобилния към железопътния 
транспорт) и за побобряване на 
функционалността на вече 
съществуващите структури;

Or. it

Изменение 17
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава значителното намаляване на 5. признава значителното намаляване на 
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емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт, но 
остава загрижен относно нивото на 
азотните оксиди и фини прахови 
частици (Доклад TERM за 20081 г., фиг. 
5.1); изразява обаче особеното си 
разочарование относно емисиите на CO2
от автомобилния транспорт, които в 
периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; призовава превозът на 
товари постепенно да бъде прехвърлен 
от автомобилния към железопътния 
транспорт; 

емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт, но 
остава загрижен относно нивото на 
азотните оксиди и фини прахови 
частици (Доклад TERM за 2008 г.1, фиг. 
5.1); изразява обаче особеното си 
разочарование относно емисиите на CO2
от автомобилния транспорт, които в 
периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; призовава превозът на 
товари постепенно да бъде прехвърлен 
от автомобилния към железопътния
транспорт чрез задължителни мерки; 

Or. en

Изменение 18
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава значителното намаляване на 
емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт, но 
остава загрижен относно нивото на 
азотните оксиди и фини прахови 
частици (Доклад TERM за 20081 г., фиг. 
5.1); изразява обаче особеното си 
разочарование относно емисиите на 
CO2 от автомобилния транспорт, които 
в периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; призовава превозът на 
товари постепенно да бъде прехвърлен 
от автомобилния към железопътния 
транспорт;

5. признава значителното намаляване на 
емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт;
отбелязва, че въвеждането на 
стандартите Евро 5 и Евро 6 за 
емисиите от леки автомобили и 
стандарта Евро VІ за 
тежкотоварните автомобили 
допринася и/или ще допринесе за 
подобряване на качеството на 
въздуха, че отлагането на тяхното 
въвеждане ще има отрицателно 
въздействие и че свързаното с 
тяхното въвеждане обновяване на 
автомобилния парк ще доведе до  
замяна на стари автомобили с нови 

                                               
1 „Транспортът на кръстопът. TERM 2008 г: индикатори за интеграцията в областта на транспорта и 
околната среда в ЕС”, доклад, изготвен от Европейската агенция за околната среда № 3/2009.
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автомобили с ниски емисии; остава 
загрижен относно нивото на азотните 
оксиди и фини прахови частици (Доклад 
TERM за 20081 г., фиг. 5.1);1 изразява 
обаче особеното си разочарование 
относно увеличението на емисиите на 
CO2 от автомобилния транспорт, които в 
периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; призовава превозът на 
товари постепенно да бъде прехвърлен 
от автомобилния към железопътния 
транспорт;

Or. de

Изменение 19
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава значителното намаляване на 
емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт, но 
остава загрижен относно нивото на 
азотните оксиди и фини прахови 
частици (Доклад TERM за 20081 г., фиг. 
5.1); изразява обаче особеното си 
разочарование относно емисиите на
CO2 от автомобилния транспорт, които 
в периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; призовава превозът на 
товари постепенно да бъде прехвърлен 
от автомобилния към железопътния 
транспорт;

5. признава значителното намаляване на 
емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт, но 
остава загрижен относно нивото на 
азотните оксиди и фини прахови 
частици (Доклад TERM за 20081 г., фиг. 
5.1); изразява обаче особеното си 
разочарование относно емисиите на 
CO2 от автомобилния транспорт, които 
в периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; призовава превозът на 
товари постепенно да бъде прехвърлен 
от автомобилния към железопътния 
транспорт; призовава за спиране на 
изграждането на пътища и за 
разширяване на железопътната 

                                                                                                                                                  
1 „Транспортът на кръстопът. TERM 2008 г: индикатори за интеграцията в областта на транспорта и 
околната среда в ЕС”, доклад, изготвен от Европейската агенция за околната среда № 3/2009.
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мрежа вместо това; 

Or. de

Изменение 20
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

признава значителното намаляване на 
емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт, но 
остава загрижен относно нивото на 
азотните оксиди и фини прахови 
частици (Доклад TERM за 2008 г., фиг. 
5.1); изразява обаче особеното си 
разочарование относно емисиите на 
CO2 от автомобилния транспорт, които 
в периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; призовава превозът на 
товари постепенно да бъде прехвърлен 
от автомобилния към железопътния 
транспорт;

признава значителното намаляване на 
емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт, но 
остава загрижен относно нивото на 
азотните оксиди и фини прахови 
частици (Доклад TERM за 2008 г., фиг. 
5.1); изразява обаче особеното си 
разочарование относно емисиите на 
CO2 от автомобилния транспорт, които 
в периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; призовава превозът на 
товари постепенно да бъде прехвърлен 
от автомобилния към железопътния 
транспорт и други енергийно 
ефективни видове транспорт;

Or. en

Изменение 21
Jorgo Chatzimarkakis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава значителното намаляване на 
емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт, но 

5.  признава значителното намаляване 
на емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт 
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остава загрижен относно нивото на 
азотните оксиди и фини прахови 
частици (Доклад TERM за 20081 г., 
фиг. 5.1); изразява обаче особеното си 
разочарование относно емисиите на 
CO2 от автомобилния транспорт, които в 
периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; призовава превозът 
на товари постепенно да бъде 
прехвърлен от автомобилния към 
железопътния транспорт;

(Доклад TERM за 2008 г.,1 фиг. 5.1);  
отбелязва, че благодарение на 
въвеждането на договорените нови 
стандарти за емисии Евро 5 и Евро 6 
(за леки автомобили) и Евро VІ (за 
тежкотоварни автомобили) ще 
настъпи по-нататъшно подобрение 
на качеството на въздуха и че в 
процеса на  замяна на старите 
автомобили с нови, обновяването на 
автомобилния парк ще доведе до 
значително намаляване на емисиите 
от автомобилния транспорт;    
следователно държавите-членки 
следва да предприемат необходимите 
мерки за подновяване на 
автомобилния парк;

изразява обаче особената си 
загриженост относно емисиите на CO2
от автомобилния транспорт, които, 
въпреки намалението на емисиите на 
CO2 при леките автомобили с почти 
20 % в сравнение с равнището през 
1995 г. и отчетеното 
средногодишното подобрение от 1 % 
на ефективността на разхода на 
гориво в сравнение със 70-те години на 
миналия век при товарните 
автомобили,     в периода 1990-2006 г. 
са се увеличили с 28 %, срещу 
намалението от 3 % в другите сектори 
отбелязва, че това се дължи на 
увеличено търсене в областта на 
транспорта, което е пряко свързано с 
увеличение на БВП; изисква, поради 
това, прилагането на комплексен 
подход за намаляване на емисиите на 
CO2, при който съответните страни 
следва да поемат своя дял от 
отговорността;  

Or. en

                                               
1 „Транспортът на кръстопът. TERM 2008 г: индикатори за интеграцията в областта на транспорта и 
околната среда в ЕС”, доклад, изготвен от Европейската агенция за околната среда № 3/2009.
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Изменение 22
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава значителното намаляване на 
емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт, но 
остава загрижен относно нивото на 
азотните оксиди и фини прахови 
частици (Доклад TERM за 20081 г., фиг. 
5.1); изразява обаче особеното си 
разочарование относно емисиите на 
CO2 от автомобилния транспорт, които 
в периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; призовава превозът на 
товари постепенно да бъде прехвърлен 
от автомобилния към железопътния 
транспорт;

5. признава значителното намаляване на 
емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори 
на озона от автомобилния транспорт, но 
остава загрижен относно нивото на 
азотните оксиди и фини прахови 
частици (Доклад TERM за 2008 г.1, фиг. 
5.1); изразява обаче особеното си 
разочарование относно емисиите на 
CO2 от автомобилния транспорт, които 
в периода 1990-2006 г. са се увеличили с 
28 %, срещу намалението от 3 % в 
другите сектори; счита, че 
въздействието на саждите върху 
глобалното затопляне също следва да 
бъде взето предвид и че 
филтрирането на частиците следва 
да бъде препоръчано за премахването 
на това въздействие, за да се 
компенсира поне отчасти 
увеличаването или недостатъчното 
намаляване на емисиите на СО2.
призовава превозът на товари 
постепенно да бъде прехвърлен от 
автомобилния към железопътния 
транспорт;

Or. en

Изменение 23
Daciana Octavia Sârbu

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

                                               
1 „Транспортът на кръстопът. TERM 2008 г: индикатори за интеграцията в областта на транспорта и 
околната среда в ЕС”, доклад, изготвен от Европейската агенция за околната среда № 3/2009.
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Проектостановище Изменение

5a. посочва, че транспортният 
сектор не е успял да намали 
значително използването на 
изкопаеми горива, като 97% от 
сектора все още зависи от подобни 
ресурси; тази зависимост оказва 
отрицателно въздействие върху 
сигурността в световен мащаб и 
наличните запаси;

Or. ro

Изменение 24
János Áder

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава значението на 
основната ос север-юг на 
трансевропейската транспортна 
мрежа, особено предвид факта, че при 
липсата на магистрали 
трансевропейският трафик 
преминава през градове в региона, 
като причинява значителни 
екологични проблеми;

Or. hu

Изменение 25
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. приканва Комисията да отправи 
настоятелен призив към държавите-
членки да отстранят пречките на 
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местно равнище, които забавят 
създаването на железопътни 
коридори;

Or. it

Изменение 26
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява загриженост относно 
очакваните емисии на SOx и NOx от 
морския транспорт, които до 2020 г. 
почти ще се изравнят с тези от 
сухоземния транспорт, и неуспешния 
опит на Международната морска 
организация (ММО) за въвеждане на 
система за намаляване на емисиите на 
CO2; изисква в тази връзка 
включването на морския транспорт в 
Европейската схема за търговия с 
емисии;

6. изразява загриженост относно 
очакваните емисии на SOx и NOx от 
морския транспорт, които до 2020 г. 
почти ще се изравнят с тези от 
сухоземния транспорт, и неуспешния 
опит на Международната морска 
организация (ММО) за въвеждане на 
система за намаляване на емисиите на 
CO2;

Or. it

Изменение 27
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява загриженост относно 
очакваните емисии на SOx и NOx от 
морския транспорт, които до 2020 г. 
почти ще се изравнят с тези от 
сухоземния транспорт, и неуспешния
опит на Международната морска 

6. признава, че според 
Международната морска организация 
(ММО) емисиите на CO2 от морския 
транспорт са от 3 до 5 пъти по-
ниски от тези от сухоземния 
транспорт, но изразява загриженост 
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организация (ММО) за въвеждане на 
система за намаляване на емисиите на 
CO2; изисква в тази връзка 
включването на морския транспорт в 
Европейската схема за търговия с 
емисии;

относно очакваните емисии на SOx и 
NOx от морския транспорт, които до 
2020 г. почти ще се изравнят с тези от 
сухоземния транспорт, и 
неубедителния опит на ММО за 
въвеждане на система за намаляване на 
емисиите на CO2; изисква проучването
на възможността за включване на 
морския транспорт в Европейската 
схема за търговия с емисии в случай на 
неуспех на преговорите на ММО и 
като се вземе предвид 
международният характер на 
морския транспорт и възможното 
изтичане на въглерод към 
пристанища извън ЕС и сухоземния 
транспорт;

Or. en

Изменение 28
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява загриженост относно 
очакваните емисии на SOx и NOx от 
морския транспорт, които до 2020 г. 
почти ще се изравнят с тези от 
сухоземния транспорт, и неуспешния 
опит на Международната морска 
организация (ММО) за въвеждане на 
система за намаляване на емисиите 
на CO2; изисква в тази връзка 
включването на морския транспорт в 
Европейската схема за търговия с 
емисии;

6. изразява загриженост относно 
очаквания ръст от 40% на емисиите
на SOx и NOx от морския транспорт 
между 2000 и 2020 г., които по това 
време вероятно ще се изравнят или 
ще надвишат общото количество 
емисии от всички сухоземни 
източници, и призовава Комисията да 
предприеме действия по отношение 
на преразгледаните от ММО 
стойности за SOx и NOx от 2008 г. , 
като ускори подготовката на ЕС да 
обяви всички свои морета за зони за 
контрол на емисиите на SOx и NOx; 
изразява загриженост също по 
отношение на факта, че 
Международната организация за 
гражданска авиация (ICAO) и 
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Международната морска организация 
(ММО) продължават да не приемат 
задължителни мерки за контрол на 
въздействието на въздухоплаването и 
корабоплаването върху климата 12 
години след приемането на 
Протокола от Киото; призовава да се 
определят незабавно задължителни 
мерки за въвеждане на таван за 
емисиите от транспорта, който да 
съответства на същите цели за 
намаляване на емисиите както в 
другите промишлени отрасли в 
развитите държави, и най-малко 50% 
от квотите в тази област да се 
предлагат на търг;  при липсата на 
значими цели и мерки в световен 
мащаб, настоятелно призовава 
Комисията да представи незабавно 
предложения за включването на 
морския транспорт в целите на ЕС за 
намаляване на емисиите и в 
Европейската схема за търговия с
емисии, както е предвидено в пакета 
от мерки за климата;

Or. en

Изменение 29
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. изразява съжаление, че Комисията 
не е спазила ангажимента си да 
разгледа в отделен документ 
въздействието върху климата на 
емисиите на NOx от 
въздухоплаването и поради това 
призовава за въвеждането на 
коефициент върху използването на 
Механизма за чисто развитие и 
съвместно изпълнение (МЧР и СИ) 
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или на емисионни кредити, издадени 
от операторите на 
въздухоплавателни средства на други 
сектори, считано от 2012 г.; 
призовава ЕС да гарантира, че 
въздействието на въздухоплаването 
върху климата  се отчита в пълна 
степен във всички европейски и 
международни инструменти на 
политиката за климата;

Or. en

Изменение 30
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че научноизследователската и 
развойна дейност е ключов фактор в 
търсенето на устойчиво бъдеще за 
транспорта, защото само една 
радикална технологична промяна може 
да доведе до така необходимото 
намаляване на емисиите и 
преминаването към нисковъглероден 
транспорт; настоятелно приканва 
Комисията и държавите-членки да 
открият стимулите за и пречките пред 
възможно новаторство в резултат от 
НИРД и да дават предимство на 
инвестирането в екологосъобразна 
инфраструктура;

7. счита, че научноизследователската и 
развойна дейност е ключов фактор в 
търсенето на устойчиво бъдеще за 
транспорта, защото една радикална 
технологична промяна може да доведе 
до така необходимото намаляване на 
емисиите и преминаването към 
нисковъглероден транспорт; 
настоятелно приканва Комисията и 
държавите-членки да открият стимулите 
за и пречките пред възможно 
новаторство в резултат от НИРД и да 
дават предимство на инвестирането в 
екологосъобразна инфраструктура;

Or. en

Изменение 31
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. счита, че научноизследователската и 
развойна дейност е ключов фактор в 
търсенето на устойчиво бъдеще за 
транспорта, защото само една 
радикална технологична промяна
може да доведе до така необходимото 
намаляване на емисиите и 
преминаването към нисковъглероден 
транспорт; настоятелно приканва 
Комисията и държавите-членки да 
открият стимулите за и пречките пред 
възможно новаторство в резултат от 
НИРД и да дават предимство на 
инвестирането в екологосъобразна 
инфраструктура;

7. счита, че научноизследователската и 
развойна дейност е ключов фактор в 
търсенето на устойчиво бъдеще за 
транспорта, защото само едно 
радикално екологично преустройство
може да доведе до така необходимото 
намаляване на емисиите и 
преминаването към нисковъглероден 
транспорт; изтъква пред Комисията и 
държавите-членки, че значителното 
намаляване на емисиите от 
транспорта без отражение върху 
разходите вече е технически 
осъществимо; подчертава, че 
електрическите автомобили не са 
начинът за постигане на така 
необходимото намаляване на 
емисиите през следващите 
десетилетия; подчертава, че 
настоящото състояние на 
автомобилната индустрия е знак за 
структурен дефицит и че тя трябва 
да се адаптира към новите 
изисквания; настоятелно приканва 
Комисията и държавите-членки да 
открият стимулите за и пречките пред 
възможно новаторство в резултат от 
НИРД и да дават предимство на 
инвестирането в екологосъобразна 
инфраструктура;

Or. de

Изменение 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че научноизследователската и 
развойна дейност е ключов фактор в 

7. счита, че научноизследователската и 
развойна дейност е ключов фактор в 
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търсенето на устойчиво бъдеще за 
транспорта, защото само една радикална 
технологична промяна може да доведе 
до така необходимото намаляване на 
емисиите и преминаването към 
нисковъглероден транспорт; 
настоятелно приканва Комисията и 
държавите-членки да открият стимулите 
за и пречките пред възможно 
новаторство в резултат от НИРД и да 
дават предимство на инвестирането в 
екологосъобразна инфраструктура;

търсенето на устойчиво бъдеще за 
транспорта, защото само една радикална 
технологична промяна може да доведе 
до така необходимото намаляване на 
емисиите и преминаването към 
нисковъглероден транспорт; 
настоятелно приканва Комисията и 
държавите-членки да открият стимулите 
за и пречките пред възможно 
новаторство в резултат от НИРД и да 
дават предимство на инвестирането в 
екологосъобразна инфраструктура, 
например интелигентни мрежи за 
превозите на базата на 
електроенергията, природен 
газ/биометан от  възобновяеми 
енергийни източници и мрежи за 
доставка на водород; настоятелно 
призовава Комисията да не 
пренебрегва влиянието на 
технологиите в автомобила върху 
поведението на водача като 
потенциален принос за намаляването 
на консумацията на гориво и 
емисиите на CO2.

Or. en

Изменение 33
Daciana Octavia Sârbu

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава факта, че въпреки 
увеличаването на енергийната 
ефективност на транспорта, 
повишената ефективност не доведе 
до цялостно намаляване на 
консумацията на горива поради 
увеличаването на търсенето на 
транспортни услуги;

Or. en
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Изменение 34
János Áder

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. настоятелно призовава, в интерес 
на опазването на съществуващата 
инфраструктура и особено на 
градския обществен транспорт, 
системата за субсидии да се 
преструктурира по такъв начин, че да 
се отдава поне такова значение на 
поддържането и модернизирането на 
съществуващите линии, колкото се 
отдаваше на изграждането на нови 
линии през последните десетилетия;  

Or. hu

Изменение 35
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. насърчава Комисията да продължи 
обмена на най-добри практики, 
например в рамките на инициативата 
CIVITAS, която предлага възможност на 
градовете да обменят и да се учат от 
своите практики.

8. насърчава Комисията да продължи 
обмена на най-добри практики, 
например в рамките на Конвента на 
кметовете, инициативата CIVITAS и 
други инструменти, които предлагат 
възможност на градовете да обменят и 
да се учат от своите практики.

Or. en
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Изменение 36
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8a.  като признава, че потенциалът за 
екологично устойчив транспорт не е 
безкраен, призовава за приемането на 
политики за управление на търсенето 
в рамките на ЕС и на световно 
равнище, които имат отражение 
върху търговията и правилата за 
конкуренция;

Or. en

Изменение 37
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 8 б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. счита, че поддържането, 
модернизирането и разумното 
използване на съществуващата 
транспортна инфраструктура 
трябва да има предимство пред 
новото строителство; призовава 
инвестициите в нова 
инфраструктура да бъдат основно за 
екологосъобразни проекти като 
например обществен транспорт, 
велосипедни алеи, интермодалност и 
безопасност на движението по 
пътищата;

Or. en
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Изменение 38
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 8 в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. призовава финансирането на ЕС 
за транспортни проекти, 
включително заемите от ЕИБ, да 
бъде обвързано с условие за 
представянето на цялостни 
надеждни планове за устойчив 
транспорт от страна на всяка 
държава и регион, както и подходът 
за приоритетна мрежа да замени 
подхода за приоритетен проект; 
настоява за засилване на публичните 
консултации и правилата за 
прозрачност, както и за по-добро 
изпълнение и прилагане на оценката 
на въздействието върху околната 
среда и на законодателството за 
опазване на природата по отношение 
на инвестициите в транспортна 
инфраструктура; 

Or. en

Изменение 39
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 8 г (нов)

Проектостановище Изменение

8г. като припомня своята резолюция 
от 23 април 2009 г. относно план за 
действие относно градската 
мобилност1, препоръчва въвеждането 
на интегрирани планове за устойчиви 
придвижвания/мобилност в градска 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2009)0307.
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среда в населените места с повече от 
100 000 жители и европейското 
финансиране в областта на градския 
транспорт да се обуславя от 
наличието на такива планове;

Or. en


