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Изменение 1
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. приветства пътната карта на 
Комисията за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност, 
включително намаляване с 60 % на 
емисиите на парникови газове в 
сектора до 2050 г.; счита, че тази цел 
не е достатъчно категорична, за да се 
гарантира, че ЕС не превишава своя 
дял от общия въглероден бюджет, 
съвместим с целта за 2°C, и изразява 
съжаление относно липсата на 
предложения за намаляване на 
пътуванията и превозите в процеса 
на преминаване към екологосъобразни
превозни средства;

Or. en

Изменение 2
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че устойчивата и 
екологосъобразна транспортна мрежа 
представлява нервната система на 
европейската икономика, на която 
следва да бъдат предоставени 
необходимите стимули за преход към 
използването на неизкопаеми горива, 
когато това е възможно;

1. изтъква, че устойчивата и 
екологосъобразна транспортна мрежа 
представлява нервната система на 
европейската икономика, на която 
следва да бъдат предоставени 
необходимите стимули за преход към 
използването на неизкопаеми горива;

Or. de
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Изменение 3
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че устойчивата и 
екологосъобразна транспортна мрежа 
представлява нервната система на 
европейската икономика, на която 
следва да бъдат предоставени 
необходимите стимули за преход към 
използването на неизкопаеми горива, 
когато това е възможно;

1. изтъква, че устойчивата и 
екологосъобразна транспортна мрежа 
представлява нервната система на 
европейската икономика, на която 
следва да бъдат предоставени 
необходимите стимули за преход към 
използването на неизкопаеми горива, 
когато това е технически и 
икономически възможно;

Or. pl

Изменение 4
Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че устойчивата и 
екологосъобразна транспортна мрежа 
представлява нервната система на 
европейската икономика, на която 
следва да бъдат предоставени 
необходимите стимули за преход към 
използването на неизкопаеми горива, 
когато това е възможно;

1. изтъква, че устойчивата и 
екологосъобразна транспортна мрежа 
представлява нервната система на 
европейската икономика и следва да
бъде предмет на подходящи 
законодателни и/или финансови 
стимули за преход към използването на 
неизкопаеми горива, когато това е 
възможно;

Or. fr

Изменение 5
Michail Tremopoulos
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Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава за въвеждане на 
задължение за намаляване на 
емисиите на парникови газове в 
транспортния сектор до 2050 г., като 
се поставят междинни цели през 
интервал от 3–5 години; призовава 
тези цели да бъдат определени най-
малкото на равнище, предложено от
Комисията, т.е. до 2050 г. намаляване 
с 60 % на емисиите на парникови 
газове от транспорта в сравнение с 
равнището им от 1990 г., а до 2030 г. с 
20 % спрямо равнището им през 
2008 г.;

Or. en

Изменение 6
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че голяма част от 
субсидиите от ЕС в транспортния 
сектор са предназначени за 
железопътната инфраструктура и за 
подобряване на интермодалността;
призовава за предложения за 
подобряване на горивната 
ефективност на тежкотоварните 
пътни превозни средства чрез 
задължителни разпоредби и 
въвеждане на задължителни такси за 
камиони в зависимост от външните 
разходи и разходите за 
инфраструктура, както и изискване 
за ограничение на скоростта на
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микробусите с цел намаляване на 
вредните емисии и подобряване на
безопасността на движението;

Or. en

Изменение 7
Paul Nuttall

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. съзнава, че емисиите на CO2, също 
както и емисиите на CO, NOx, VOC и 
SO4, имат силно въздействие върху 
качеството на въздуха, най-вече в 
градските райони, а оттам и върху 
човешкото здраве, под формата на 
белодробни заболявания и различни 
видове ракови заболявания;

2. съзнава, че въглеродният оксид, 
NOx, летливите органични 
съединения и SO4, имат силно 
въздействие върху качеството на 
въздуха, най-вече в градските райони, а 
оттам и върху човешкото здраве, под 
формата на белодробни заболявания и 
различни видове ракови заболявания;

Or. en

Изменение 8
Thomas Ulmer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. съзнава, че емисиите на CO2, също 
както и емисиите на CO, NOx, VOC и 
SO4, имат силно въздействие върху 
качеството на въздуха, най-вече в 
градските райони, а оттам и върху 
човешкото здраве, под формата на 
белодробни заболявания и различни 
видове ракови заболявания;

2. съзнава, че емисиите на CO2, също 
както и емисиите на CO, NOx, VOC и 
SO4, и спирачките и частиците от 
износването на гумите, имат силно 
въздействие върху качеството на 
въздуха, най-вече в градските райони, а 
оттам и върху човешкото здраве, под 
формата на белодробни заболявания и 
различни видове ракови заболявания;

Or. de
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Изменение 9
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. съзнава, че емисиите на CO2, също 
както и емисиите на CO, NOx, VOC и 
SO4, имат силно въздействие върху 
качеството на въздуха, най-вече в 
градските райони, а оттам и върху 
човешкото здраве, под формата на 
белодробни заболявания и различни 
видове ракови заболявания;

2. съзнава, че емисиите на CO2, също 
както и емисиите на CO, NOx, VOC и 
SO4, имат силно въздействие върху 
качеството на въздуха, най-вече в 
градските райони, а оттам и върху 
човешкото здраве;

Or. pl

Изменение 10
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. препоръчва да бъдат взети 
подходящи мерки за устойчив 
транспорт в съответствие със 
стратегията за интернализация на 
външните разходи;

Or. de

Изменение 11
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 2a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. подкрепя предложението за 
преминаване към пълно прилагане на 
принципите „потребителят плаща“
и „замърсителят плаща“ и 
задължението за отстраняване на 
нередностите, включително на 
вредните субсидии, за да се генерират 
приходи и да се гарантира
финансиране, включително на 
бъдещите транспортни инвестиции, 
и призовава до 2020 г. да бъдат 
приложени мерки за постигане на 
тези цели;

Or. en

Изменение 12
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че поради зависимостта на 
транспорта от петрола, значението на 
алтернативните и възобновяемите 
енергийни източници е вероятно да 
нарасне след изграждането на 
съответната инфраструктура; при все 
това отбелязва, че още отсега ние 
можем да спестяваме енергия и горива 
чрез екологично шофиране, а техники за 
икономия на горивото би трябвало да 
бъдат разработени и насърчавани и при 
труди транспортни средства – например 
заходът с постоянно снижаване при 
самолетите,

3. счита, че поради зависимостта на 
транспорта от петрола, значението на 
алтернативните и възобновяемите 
енергийни източници е вероятно да 
нарасне след изграждането на 
съответната инфраструктура¸ 
подчертава въпреки това, че 
агрогоривата могат да допринесат за 
устойчив транспорт единствено ако 
секторът стане по-ефективен и 
намали цялостната потребност от 
гориво, и че критериите за 
устойчивост се допълват с отчитане 
на емисиите на парникови газове за
непряка промяна в използването на 
земята вследствие на преместване; 
при все това отбелязва, че още отсега 
ние можем да спестяваме енергия и 
горива чрез екологично шофиране, а 
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техники за икономия на горивото би 
трябвало да бъдат разработени и 
насърчавани и при други транспортни 
средства – например заходът с 
постоянно снижаване при самолетите, 

Or. en

Изменение 13
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че поради зависимостта на 
транспорта от петрола, значението на 
алтернативните и възобновяемите 
енергийни източници е вероятно да 
нарасне след изграждането на
съответната инфраструктура; при все 
това отбелязва, че още отсега ние 
можем да спестяваме енергия и горива 
чрез екологично шофиране, а техники за 
икономия на горивото би трябвало да 
бъдат разработени и насърчавани и при 
труди транспортни средства – например 
заходът с постоянно снижаване при 
самолетите;

3. счита, че поради зависимостта на 
транспорта от петрола, значението на 
алтернативните и възобновяемите 
енергийни източници нараства, но 
трябва да има значително повече 
инвестиции в съответната 
инфраструктура; при все това отбелязва, 
че още отсега ние можем да спестяваме 
енергия и горива чрез екологично 
шофиране, а техники за икономия на 
горивото би трябвало да бъдат 
разработени и насърчавани и при други
транспортни средства – например 
заходът с постоянно снижаване при 
самолетите;

Or. de

Изменение 14
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава да се даде предимство за 
гарантиране на екологосъобразна 
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логистика и по-добро управление на 
мобилността;

Or. en

Изменение 15
Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва факта, че в близкото 
минало подобренията при емисиите от 
превозни средства, задвижвани с 
изкопаеми горива, винаги са били 
компенсирани от по-голямо търсене, 
водейки до задръствания и замърсяване 
на въздуха, които отново надвишават 
законните граници; ето защо настоява за 
преминаване към различни технологии 
или към най-добрата технология с 
изкопаеми горива, и в съответствие с 
това подкрепя изследователската 
дейност, провеждана със или без 
финансовата подкрепа на ЕС, имаща за 
цел ускоряването на въвеждането на 
еко-нововъведенията и новите 
технологии в сферата на транспорта;

4. отбелязва факта, че в близкото 
минало подобренията при емисиите от 
превозни средства, задвижвани с 
изкопаеми горива, винаги са били 
компенсирани от по-голямо търсене, 
водейки до задръствания и замърсяване 
на въздуха, които отново надвишават 
законните граници; ето защо настоява за 
необходимостта от преминаване към 
различни технологии или към най-
добрата технология с изкопаеми горива, 
и в съответствие с това подкрепя 
изследователската дейност, провеждана 
със или без финансовата подкрепа на 
ЕС, имаща за цел ускоряването на 
въвеждането на еко-нововъведенията и 
новите технологии в сферата на 
транспорта;

Or. fr

Изменение 16
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията да проучи и
да представи предложения за 
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въвеждане на ограничения на 
скоростта при превоз на стоки, за да 
се намалят замърсяващите емисии и 
въздействието на превозите върху 
климата;

Or. en

Изменение 17
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че субсидиите за 
постигане на по-екологосъобразен 
сектор на градския транспорт ще 
бъдат от полза за заетостта, ако 
бъдат инвестирани в обществения 
транспорт;

Or. en

Изменение 18
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава за създаване на 
надежден и задължителен 
икономически инструмент за 
намаляването на въглеродните 
емисии в областта на транспорта, за 
да се гарантира, че целта от -60 % 
действително е постигната; освен 
това признава, че интернализацията
на външните разходи за всички видове 
транспорт, в съответствие с
принципа „замърсителят плаща“, е 
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основна политическа мярка за 
подпомагане на прехода към
нисковъглероден транспорт;

Or. en

Изменение 19
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че когато тези стимули не 
работят на пазарна основа, то 
Комисията и държавите-членки следва 
да имат смелостта да се намесят;

5. подчертава, че когато тези стимули не 
работят на пазарна основа, то 
Комисията и държавите-членки следва 
да имат смелостта да се намесят и да 
гарантират, че е приложен
принципът „замърсителят плаща“;

Or. en

Изменение 20
Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че когато тези стимули не 
работят на пазарна основа, то 
Комисията и държавите-членки следва 
да имат смелостта да се намесят;

5. (Не се отнася за българския текст.)

Or. fr

Изменение 21
Michail Tremopoulos
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва факта, че някои сред 
регионите на ЕС с незадоволени
транспортни нужди все още имат да
"наваксват" и се очаква да 
регистрират голям растеж в сферата 
на транспорта веднага след 
финализиране на инфраструктурата 
и съживяването на икономиката; 
поради тази причина счита, че също 
така е от значение бъдещите действия да 
бъдат съсредоточени върху 
елиминирането на несъответствията в 
развитието на инфраструктурата
между различните европейски 
региони/държави;

6. отбелязва факта, че някои сред 
регионите на ЕС имат слаборазвит 
транспорт поради естеството на 
своите икономики, счита, че също така 
е от значение бъдещите действия да 
бъдат съсредоточени върху 
елиминирането на несъответствията в 
развитието на устойчива транспортна 
инфраструктура и трансгранични 
връзки между различните европейски 
региони/държави;

Or. en

Изменение 22
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва факта, че някои сред 
регионите на ЕС с незадоволени 
транспортни нужди все още имат да 
"наваксват" и се очаква да регистрират 
голям растеж в сферата на транспорта 
веднага след финализиране на 
инфраструктурата и съживяването на 
икономиката; поради тази причина 
счита, че също така е от значение 
бъдещите действия да бъдат 
съсредоточени върху елиминирането на 
несъответствията в развитието на 
инфраструктурата между различните 
европейски региони/държави;

6. отбелязва факта, че някои сред 
регионите на ЕС с незадоволени 
транспортни нужди все още имат да 
„наваксват“ и се очаква да регистрират 
голям растеж в сферата на транспорта 
веднага след финализиране на 
инфраструктурата и съживяването на 
икономиката; поради тази причина 
счита, че също така е от значение 
бъдещите действия да бъдат 
съсредоточени върху елиминирането на 
несъответствията в развитието на 
инфраструктурата между различните 
европейски региони/държави и 
призовава Комисията да мобилизира 
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финансовите инструменти на ЕС 
съгласно цялостната стратегия за 
финансиране, като обединява и 
средствата от ЕС, и публичните и 
частните средства на национално 
равнище;

Or. lt

Изменение 23
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва факта, че някои сред 
регионите на ЕС с незадоволени 
транспортни нужди все още имат да 
"наваксват" и се очаква да регистрират 
голям растеж в сферата на транспорта 
веднага след финализиране на 
инфраструктурата и съживяването на 
икономиката; поради тази причина 
счита, че също така е от значение 
бъдещите действия да бъдат 
съсредоточени върху елиминирането на 
несъответствията в развитието на 
инфраструктурата между различните 
европейски региони/държави;

6. отбелязва факта, че някои сред 
регионите на ЕС с незадоволени 
транспортни нужди все още имат да 
„наваксват“ и се очаква да регистрират 
голям растеж в сферата на транспорта 
веднага след финализиране на 
инфраструктурата и съживяването на 
икономиката; поради тази причина 
счита, че също така е от значение 
бъдещите действия да бъдат 
съсредоточени върху елиминирането на 
несъответствията в развитието на 
инфраструктурата между различните 
европейски региони/държави и 
включването на този проблем в 
оценката на социалното въздействие;

Or. de

Изменение 24
Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. отбелязва факта, че някои сред 
регионите на ЕС с незадоволени 
транспортни нужди все още имат да 
„наваксват“ и се очаква да регистрират 
голям растеж в сферата на транспорта 
веднага след финализиране на 
инфраструктурата и съживяването на 
икономиката; поради тази причина 
счита, че също така е от значение 
бъдещите действия да бъдат 
съсредоточени върху елиминирането на 
несъответствията в развитието на 
инфраструктурата между различните 
европейски региони/държави;

6. отбелязва факта, че някои сред 
регионите на ЕС с незадоволени 
транспортни нужди все още имат да 
„наваксват“ и се очаква да регистрират 
голям растеж в сферата на транспорта 
веднага след финализиране на 
инфраструктурата и съживяването на 
икономиката; поради тази причина 
счита, че също така е от значение 
бъдещите действия да бъдат 
съсредоточени върху елиминирането на 
несъответствията в развитието на 
инфраструктурата между различните 
европейски региони/държави, като за 
тази цел се прилага регионалната 
политика на Европейския съюз;

Or. fr

Изменение 25
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава значението на по-
добро сътрудничество между 
различните транспортни оператори, 
за да се гарантира оперативна 
съвместимост и следователно по-
добри условия и връзки за пътниците, 
особено между селските и градските 
райони;

Or. en

Изменение 26
Riikka Manner, Theodoros Skylakakis
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Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. припомня, че, по-специално в 
големите по територия държави-
членки, разстоянията могат да 
бъдат много големи, а населението –
разпръснато; призовава Комисията да 
вземе предвид в европейската 
транспортна система и 
транспортните нужди на 
периферните и слабонаселените 
региони;

Or. fi

Изменение 27
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва, че интернализацията
на разходите е необходима, за да се 
насърчи конкуренцията в 
транспортния сектор, която не 
следва да бъде ограничавана с вредни 
за околната среда субсидии;

Or. en

Изменение 28
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава необходимостта от 
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интегрирана транспортна политика
за цялата верига на създаване на
стойност на транспорта и 
логистиката, за да се отговори 
адекватно на предизвикателствата в 
областта на транспорта и 
мобилността, по-специално на онези, 
които възникват в градските зони; 
призовава за по-добра координация 
между лицата, които определят 
политиката в европейските 
институции, както и постоянен 
диалог и консултация с логистичния 
отрасъл, доставчиците на 
транспортни услуги и 
потребителите в рамките на 
Европейския форум за логистика и 
мобилност;

Or. es

Изменение 29
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава Комисията да 
подпомага държавите-членки 
допълнително и подробно да 
изчисляват икономическите разходи 
и разходите, свързани с околната 
среда и здравеопазването, които 
имат отношение към тази 
стратегия, така че да улеснят по 
най-добрия възможен начин
интернализацията на външните 
разходи;

Or. en
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Изменение 30
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че поведението на 
потребителите на транспорта е от 
решаващо значение и призовава за 
създаване на стимули за избор на 
устойчиви превозни средства, като в 
тази насока следва да бъдат 
направени предложения до 2013 г., за 
да се разработят инициативи, които 
да насърчават промяна в 
поведението, особено на младите 
хора, и да се създаде инфраструктура 
за пешеходци и колоездачи в 
градовете, да се удвои броят на 
пътниците в обществения 
транспорт, който използва основно
алтернативни енергийни източници, 
и да се въведат електронни билети за 
пътуване с няколко вида транспорт,
като ценовата политика следва да се 
счита за стимул; призовава 
Комисията да представи стратегия 
за насърчаване на използването на 
велосипеди и безопасното 
придвижване пеш в градските зони;

Or. es

Изменение 31
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. призовава Комисията да обърне 
внимание на засилващия се монопол в 
обществения транспорт в 
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държавите-членки, който създава 
нередности и нарушения; затова 
отбелязва необходимостта от 
политика за борба с монопола, 
особено в транспортния сектор;

Or. en

Изменение 32
Paul Nuttall

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Европейската комисия да 
подкрепя, насърчава и да предоставя 
финансова подкрепа за 
паневропейската мрежа за 
комбиниран превоз (т.нар. "пътуващи 
автомагистрали");

заличава се

Or. en

Изменение 33
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Европейската комисия да 
подкрепя, насърчава и да предоставя 
финансова подкрепа за паневропейската 
мрежа за комбиниран превоз (т.нар. 
"пътуващи автомагистрали");

7. посочва, че в сравнение с 
автомобилния транспорт 
железопътният транспорт 
замърсява много по-малко, използва 
много по-малко енергийни ресурси, 
оказва значително по-малко 
въздействие върху околната среда, по-
безопасен е за пътниците и е по-
конкурентоспособен; призовава 
Европейската комисия да подкрепя, 
насърчава и да предоставя финансова 
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подкрепа за паневропейската мрежа за 
комбиниран превоз (т.нар. „пътуващи 
автомагистрали“), като обръща 
специално внимание на подкрепата за 
развитието на железопътната 
инфраструктура в държавите-
членки, в които железопътният 
транспорт е засенчен от 
автомобилния;

Or. pl

Изменение 34
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Европейската комисия да 
подкрепя, насърчава и да предоставя 
финансова подкрепа за 
паневропейската мрежа за 
комбиниран превоз (т.нар. "пътуващи 
автомагистрали");

7. подчертава, че за амбициозни и 
ефективни европейски транспорт и 
политика за мобилност се изисква 
подходяща финансова рамка с 
достатъчно средства. За тази цел 
трябва да бъдат увеличени 
настоящите средства за транспорт 
и мобилност, за да се насърчават и 
публичните, и частните 
инициативи; приветства и подкрепя 
предложението на Европейската 
комисия за въвеждане на нов
Механизъм за свързване на Европа за 
следващата Многогодишна финансова 
рамка, но отбелязва, че разходите, 
предвидени за изпълнение на целите
на Бялата книга, изискват до 2050 г.
да бъдат поети необходимите 
ангажименти;

Or. es

Изменение 35
Sophie Auconie
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Европейската комисия да 
подкрепя, насърчава и да предоставя 
финансова подкрепа за 
паневропейската мрежа за
комбиниран превоз (т.нар. "пътуващи 
автомагистрали");

7. призовава Европейската комисия да 
подкрепя, насърчава и да предоставя 
финансова подкрепа за Европейската 
транспортна мрежа;

Or. fr

Изменение 36
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава големите 
потенциални ползи от използването 
на информационни и комуникационни 
технологии при управлението на 
транспортните мрежи, като 
например намаляването на броя на 
превозите, необходими за доставка на 
стоки, чрез по-ефективно използване 
на дистрибуторските мрежи и 
подобряване на трафика, което може 
да намали замърсяването на въздуха, 
потреблението на горива и
продължителността на пътуването;

Or. en

Изменение 37
Edite Estrela

Проектостановище
Параграф 7а (нов)
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Проектостановище Изменение

7а. подчертава необходимостта 
Европейският съюз да предостави 
подходяща финансова помощ за 
развитието на трансевропейските 
железопътни мрежи за превоз на 
стоки и пътници;

Or. pt

Изменение 38
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. приветства предложението в 
Бялата книга, което се състои в това, 
че до 2030 г. 3 %, а до 2050 г. над 50 % 
от автомобилния превоз на 
разстояние над 30 км трябва да 
премине към друг вид транспорт, 
като например железопътен или 
воден;

Or. en

Изменение 39
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. призовава Европейската комисия 
да изготви доклад относно
ефективните от гледна точка на 
разходите действия за намаляване на 
емисиите на черен въглерод в 
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транспорта и да изготви 
предложения за бързо смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата и допълнителни взаимни 
ползи в областта на
здравеопазването;

Or. en

Изменение 40
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. препоръчва Комисията да продължи 
да подкрепя и, когато това е уместно, да 
инициира заедно с държавите-членки, 
кампании за изграждане на 
осведоменост по отношение на 
екологосъобразните транспортни 
алтернативи, по-специално в 
чувствителните градски райони, където 
качеството на въздуха и шумът 
застрашават човешкото здраве;

8. препоръчва Комисията да продължи 
да подкрепя и, когато това е уместно, да 
инициира заедно с държавите-членки, 
кампании за изграждане на 
осведоменост по отношение на 
екологосъобразните транспортни 
алтернативи, по-специално в 
чувствителните градски райони, където 
качеството на въздуха и шумът 
застрашават човешкото здраве;
предлага работодателите, в 
сътрудничество с местните органи, 
да насърчават служителите да 
използват по-ефективни по 
отношение на ресурсите начини на 
пътуване до работното място;

Or. en

Изменение 41
Riikka Manner, Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 8
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Проектостановище Изменение

8. препоръчва Комисията да продължи 
да подкрепя и, когато това е уместно, да 
инициира заедно с държавите-членки, 
кампании за изграждане на 
осведоменост по отношение на 
екологосъобразните транспортни 
алтернативи, по-специално в 
чувствителните градски райони, където 
качеството на въздуха и шумът 
застрашават човешкото здраве;

8. препоръчва Комисията да продължи 
да подкрепя и, когато това е уместно, да 
инициира заедно с държавите-членки, 
кампании за изграждане на 
осведоменост по отношение на 
екологосъобразните транспортни 
алтернативи, по-известни като идеята 
за активно пътуване, т.е. ходене пеш 
и каране на велосипед, по-специално в 
чувствителните градски райони, където 
качеството на въздуха и шумът 
застрашават човешкото здраве, и 
следователно препоръчва Комисията 
да създаде генерален план относно 
ходенето пеш и карането на 
велосипед;

Or. en

Изменение 42
Edite Estrela

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. приканва Комисията и 
държавите-членки да разработят 
планове за градска мобилност във 
всички градове в ЕС със специални 
мерки, предназначени за насърчаване 
на интермодалността и улесняване и 
насърчаване на използването на 
велосипеди и други екологични 
превозни средства;

Or. pt

Изменение 43
Theodoros Skylakakis
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Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. отбелязва, че постигането на 
поставените цели за намаляване на 
емисиите на CO2 зависи от 
развитието на технологиите,
следователно трябва да инвестираме 
в научноизследователска и развойна 
дейност, за да се преодолее 
съществуващото разминаване между 
ефективните от гледна точка на 
разходите цели и инвестициите в 
нови технологии, което ще направи 
тези цели осъществими;

Or. en

Изменение 44
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. призовава Комисията и 
държавите-членки да представят 
съвместна стратегия, включваща 
информация, комуникация и 
консултация с участниците, 
включително, по-специално,
участието на заинтересованите 
граждани, относно нуждите, 
планирането, развитието и 
финансирането на необходимата 
инфраструктура за растеж, 
мобилност, развитие и заетост, в 
съответствие с ангажиментите, 
поети съгласно стратегията „Европа 
2020“;

Or. es
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Изменение 45
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. призовава Комисията да 
представи предложение за 
задължително въвеждане на 
регулатори на скоростта с 
ограничения от 120 км/ч за леките 
търговски превозни средства и 80 км/ч 
за тежкотоварните превозни 
средства, с цел по-голяма безопасност 
на движението и намаляване на
емисиите на CO2;

Or. es

Изменение 46
Paul Nuttall

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че Единното европейско небе и 
SESAR демонстрират как 
потреблението на петрол може да бъде 
намалено с +/- 10%, в допълнение към 
лансирането на нови, с висока горивна 
ефективност и сравнително безшумни 
самолети;

9. счита, че Единното европейско небе и 
SESAR¸ ако бъдат оставени под 
управлението на промишлеността и 
свободния пазар и върху тях не бъде 
упражнявана намеса от политическо 
управление, демонстрират как 
потреблението на петрол може да бъде 
намалено с +/- 10%, в допълнение към 
лансирането на нови, с висока горивна
ефективност и сравнително безшумни 
самолети;

Or. en
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Изменение 47
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че Единното европейско небе и 
SESAR демонстрират как 
потреблението на петрол може да бъде 
намалено с +/- 10%, в допълнение към 
лансирането на нови, с висока горивна 
ефективност и сравнително безшумни 
самолети;

9. счита, че Единното европейско небе и 
SESAR демонстрират как 
потреблението на петрол може да бъде 
намалено с +/- 10%, в допълнение към 
лансирането на нови, с висока горивна 
ефективност и сравнително безшумни 
самолети; отново заявява, че 
политиките на управление на 
въздушното пространство трябва да 
се заемат с въздействието върху 
климата на сектора на 
въздухоплаването, и по-специално да 
се избягва образуването на перести 
облаци в допълнение към излишните
полети;

Or. en

Изменение 48
Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че Единното европейско небе 
и SESAR демонстрират как 
потреблението на петрол може да бъде 
намалено с +/- 10%, в допълнение към 
лансирането на нови, с висока горивна 
ефективност и сравнително безшумни 
самолети;

9. припомня, че Единното европейско 
небе и SESAR демонстрират как 
потреблението на петрол може да бъде 
намалено с +/- 10%, в допълнение към 
лансирането на нови, с висока горивна 
ефективност и сравнително безшумни 
самолети;

Or. fr
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Изменение 49
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 9а (нов)

Проектостановище Изменение

9а. отново заявява необходимостта 
да се вземе под внимание 
въздействието на международните 
превози върху климата; изразява 
убеденост, предвид липсата на 
напредък през последните няколко 
десетилетия, че международна 
регулация ще се появи единствено ако
бъде резултат на инициативи на 
регионално равнище, и призовава 
Комисията, докато подкрепя 
евентуална международна система, 
да пристъпи към предложения, както 
е предвидено от законодателния 
пакет в областта на климата, за 
въвеждане на мерки за включване на 
международните превози в ЕС в 
целите на ЕС в областта на климата, 
които да влязат в сила от 2013 г.;

Or. en

Изменение 50
Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 9а (нов)

Проектостановище Изменение

9а. подчертава, че железопътният
транспорт, и по специално 
високоскоростните железопътни 
линии, могат да допринесат в 
значителна степен за 
съществуването на 
конкурентоспособна и ефективна по 
отношение на ресурсите 
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транспортна система, която да 
осъществява бърза връзка между 
европейските региони;

Or. fr

Изменение 51
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. признава, че равното третиране 
по отношение на данъците в 
транспорта е от съществено 
значение, по-специално отстраняване 
на нарушения на конкуренцията, като 
например липсата на ДДС в 
международния въздушен транспорт
и освобождаването на 
въздухоплавателния сектор от акциз 
върху горивата;

Or. en

Изменение 52
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф10

Проектостановище Изменение

10. съзнава, че масовото преминаване 
към нови технологии в транспортния 
сектор отнема време, както и че 
действията, предприемани в рамките на 
този процес, следва да отчитат 
разнообразните ситуации на отделните 
държави-членки, но междувременно 
насърчава еко-нововъведенията и 
рационалното потребление на 

10. съзнава, че масовото преминаване 
към нови технологии в транспортния 
сектор отнема време, както и че 
действията, предприемани в рамките на 
този процес, следва да отчитат 
разнообразните ситуации на отделните 
държави-членки, но междувременно 
насърчава еко-нововъведенията и 
призовава използването на по-лесно 



PE473.888v01-00 30/34 AM\879982BG.doc

BG

изкопаеми горива, които в момента
представляват най-лесният начин за 
намаляване на емисиите от транспорта;

възобновяеми горива, които да 
намалят емисиите на CO2, 
инвестициите в интермодалност и 
идеята за интернализация на 
външните разходи да бъдат 
разширени до всички видове 
транспорт; отбелязва, че в момента 
рационалното потребление на 
изкопаеми горива в момента 
представлява най-лесният начин за 
намаляване на емисиите от транспорта;

Or. lt

Изменение 53
Edite Estrela

Проектостановище
Параграф 10а (нов)

Проектостановище Изменение

10а. подчертава, че е важно 
Европейският съюз да подкрепи 
инвестициите и да насърчи 
технологичното лидерство на Европа 
в областта на технологиите, 
необходими за развитието на 
устойчиви и екологични превозни 
средства, като например 
електрически превозни средства, 
използващи възобновяеми източници,
или задвижвани с водород превозни 
средства;

Or. pt

Изменение 54
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 10a (нов)
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Проектостановище Изменение

10a. счита, че е от съществено 
значение да се подкрепи преходът към 
друг вид транспорт като средство за 
преминаване към декарбонизацията
на транспорта;

Or. en

Изменение 55
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. призовава Комисията да положи 
допълнителни усилия за координиране 
на разпокъсаните към настоящия 
момент действия и инициативи, 
предприети от местните органи в 
областта на градската мобилност, и 
за улесняване на обмена на политики 
между градовете;

Or. en

Изменение 56
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 10а (нов)

Проектостановище Изменение

10а. подчертава, че ЕС следва да 
запази лидерската си позиция, като 
затвърди ролята си на производствен 
и изследователски център във всички 
видове транспорт, чиито 
приоритети са намаляване на 
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емисиите в сектора, по-добра 
логистична мрежа, безопасност на 
движението и по-добро управление на 
трафика;

Or. es

Изменение 57
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 10б (нов)

Проектостановище Изменение

10б. подчертава, че всички видове 
транспорт трябва да
интернализират своите външни 
разходи за приспособяване;

Or. en

Изменение 58
Paul Nuttall

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. настоява за правилното прилагане 
на социалното законодателство при 
всички видове транспорт, 
включително по отношение на 
работното време, в полза на 
безопасността и здравето на 
работещите в транспорта.

заличава се

Or. en

Изменение 59
Michail Tremopoulos
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Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. настоява за правилното прилагане на 
социалното законодателство при 
всички видове транспорт, включително 
по отношение на работното време, в 
полза на безопасността и здравето на 
работещите в транспорта.

11. настоява за правилното прилагане и 
изпълнение на цялото действащо
законодателство при всички видове 
транспорт, включително по отношение 
на социалното законодателство и
работното време, в полза на 
безопасността и здравето на работещите 
в транспорта.

Or. en

Изменение 60
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. настоява за правилното прилагане на 
социалното законодателство при всички 
видове транспорт, включително по 
отношение на работното време, в полза 
на безопасността и здравето на 
работещите в транспорта.

11. настоява за правилното прилагане на 
социалното законодателство, 
включително по отношение на 
работното време, в полза на 
безопасността и здравето на работещите 
в транспорта при всички видове 
транспорт, и призовава изискването 
за оценка на социалното въздействие
да бъде включено във всички 
предложения, за да се даде 
възможност за изясняване на
последиците от социалната 
политика;

Or. de

Изменение 61
Inés Ayala Sender
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Проектостановище
Параграф 11а (нов)

Проектостановище Изменение

11а. призовава Комисията, в 
проучванията относно 
въздействието на законодателните 
предложения, да установи, да даде 
количествено измерение и да оцени
създаването на „екологична заетост“
и да вземе мерки за нейното
насърчаване;

Or. es

Изменение 62
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 11б (нов)

Проектостановище Изменение

11б. изисква Комисията да подкрепи 
инициативите на държавите-членки 
за създаване на безопасен 
екологосъобразен автомобилен парк, 
включително моторни и немоторни 
дву- и триколесни превозни средства, 
и да насърчава неговото периодично 
обновяване посредством данъчни 
стимули, екологични тръжни 
процедури…

Or. es


