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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

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; 

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;

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,

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;

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

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;

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

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

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;

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

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.


