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Изменение 1
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава, че ЕС трябва да се стреми 
към по-ефикасен транспортен сектор, 
който да допринесе за постигането на 
целите му за намаляване на емисиите и
за понижаването на енергийната 
зависимост;

1. признава, че ЕС трябва да се стреми 
към по-устойчив и по-ефикасен 
транспортен сектор, който да допринесе 
за постигането на целите му за 
намаляване на емисиите, понижаването 
на енергийната зависимост и пълната 
интеграция на регионите на ЕС, за да 
бъдат конкурентоспособни в 
световната икономика; счита, че с 
това ще се стимулира също така и 
икономическият растеж, и 
създаването на работни места;

Or. en

Изменение 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава, че ЕС трябва да се стреми 
към по-ефикасен транспортен сектор, 
който да допринесе за постигането на 
целите му за намаляване на емисиите и 
за понижаването на енергийната 
зависимост;

1. признава, че ЕС трябва да се стреми 
към по-ефикасен и 
конкурентоспособен транспортен 
сектор, който да допринесе за 
постигането на целите му за намаляване 
на емисиите и за понижаването на 
енергийната зависимост;

Or. en

Изменение 3
Britta Thomsen
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава, че ЕС трябва да се стреми 
към по-ефикасен транспортен сектор, 
който да допринесе за постигането на 
целите му за намаляване на емисиите и 
за понижаването на енергийната 
зависимост;

1. признава, че ЕС трябва да се стреми 
към по-ефикасен транспортен сектор, 
който да допринесе за постигането на 
целите му за намаляване на емисиите и 
за понижаването на енергийната 
зависимост от особено нестабилни и 
недемократични режими;

Or. da

Изменение 4
Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава, че ЕС трябва да се стреми 
към по-ефикасен транспортен сектор, 
който да допринесе за постигането на 
целите му за намаляване на емисиите и 
за понижаването на енергийната 
зависимост;

1. признава, че ЕС трябва да се стреми 
към по-ефикасен транспортен сектор, 
който да допринесе за постигането на 
целите му за намаляване на емисиите, за 
понижаването на енергийната 
зависимост и за 
конкурентоспособност и растеж;

Or. en

Изменение 5
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изтъква множеството 
инициативи, които Европейският 
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съюз е предприел за насърчаване на 
конкурентоспособността и 
ефективността на европейския 
транспортен сектор, например 
евровинетката, внедряването на 
интелигентни транспортни 
системи, горивната ефективност за 
превозните средства и 
етикетирането на гумите;

Or. en

Изменение 6
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отбелязва, че транспортният
сектор е отговорен за повече от една 
четвърт от общите емисии на CO2 в 
ЕС, че емисиите от транспортния 
сектор продължават да нарастват и 
че за да се промени наистина тази 
тенденция, транспортният сектор 
трябва да премине към използването 
на нови зелени технологии;

Or. da

Изменение 7
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че в транспортния 
сектор следва да се отстранят 
слабостите на насърчаващата 
енергийна ефективност 
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инфраструктура и следва да бъдат 
увеличени усилията по изпълнение на 
поетите от транспортния сектор 
ангажименти за предприемане на 
действия в тази област, тъй като 
спестената енергия остава най-
евтиният, най-
конкурентоспособният и най-
безопасният вид енергия;

Or. lt

Изменение 8
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. осъзнава приноса на 
транспортния сектор по отношение 
на индустриалната политика, 
конкурентоспособността и 
търговския баланс на ЕС; отбелязва, 
че през 2009 г. износът на машини и 
оборудване в транспортния сектор 
възлезе на 454,7 милиарда евро, което 
представлява 41,5 % от целия износ 
извън ЕС-27; освен това отбелязва, че 
през 2009 г. ЕС отчете най-големите 
си търговски излишъци в областта на 
машините и оборудването в 
транспортния сектор (112,6 
милиарда евро) и транспортните
услуги (21,5 милиарда евро);

Or. ro

Изменение 9
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава, че свързаните с 
икономии на енергия политики за 
транспортния сектор не трябва да 
водят до ограничаване на 
мобилността, като всички 
изисквания за намаляване на 
емисиите трябва да се оценяват по 
отношение на въздействието им 
върху конкурентоспособността; 
смята, че ефикасен от гледна точка 
на ресурсите транспортен сектор 
може да бъде постигнат единствено 
чрез балансиран политически подход, 
който предоставя на икономическите 
субекти правилните  за тях стимули;

заличава се

Or. da

Изменение 10
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че свързаните с икономии 
на енергия политики за транспортния 
сектор не трябва да водят до 
ограничаване на мобилността, като 
всички изисквания за намаляване на 
емисиите трябва да се оценяват по 
отношение на въздействието им върху 
конкурентоспособността; смята, че 
ефикасен от гледна точка на ресурсите 
транспортен сектор може да бъде 
постигнат единствено чрез балансиран 
политически подход, който предоставя 
на икономическите субекти правилните  
за тях стимули;

2. подчертава, че свързаните с икономии 
на енергия политики за транспортния 
сектор не трябва да водят до 
ограничаване на мобилността, като 
всички изисквания за намаляване на 
емисиите трябва да се оценяват по 
отношение на въздействието им върху 
конкурентоспособността; призовава за 
създаването на нов финансов 
инструмент съгласно финансовата 
рамка за периода 2014–2020 г., така че 
плановете за градска мобилност да 
могат да бъдат съфинансирани;
смята, че ефикасен от гледна точка на 
ресурсите транспортен сектор може да 
бъде постигнат единствено чрез 
балансиран и диверсифициран



PE472.121v01-00 8/30 AM\876754BG.doc

BG

политически подход, който предоставя 
на икономическите субекти правилните 
за тях стимули и включва различните 
заинтересовани страни, включително
местни и регионални органи, 
проектанти на инфраструктура, 
транспортни предприятия и 
широката общественост; насочва 
вниманието към факта, че е 
абсолютно необходимо въвеждането 
на значителни технически 
подобрения в автомобилната 
технология да се обвърже със 
спазването на емисионните прагове за 
шумово замърсяване и опазване на 
чистотата на въздуха;

Or. lt

Изменение 11
Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че свързаните с икономии 
на енергия политики за транспортния 
сектор не трябва да водят до 
ограничаване на мобилността, като 
всички изисквания за намаляване на 
емисиите трябва да се оценяват по 
отношение на въздействието им върху 
конкурентоспособността; смята, че 
ефикасен от гледна точка на ресурсите 
транспортен сектор може да бъде 
постигнат единствено чрез балансиран 
политически подход, който предоставя 
на икономическите субекти правилните  
за тях стимули;

2. подчертава, че свързаните с икономии 
на енергия и намаляване на емисиите
политики за транспортния сектор не 
трябва да водят до ограничаване на 
мобилността, като всички изисквания за 
намаляване на емисиите трябва да се 
оценяват по отношение на 
въздействието им върху 
конкурентоспособността и евентуални 
нови цели могат да бъдат определяни 
единствено ако съществува общо 
съгласие между всички 
заинтересовани страни и целите 
могат да бъдат постигнати чрез 
прилагане на постигнатия 
технологичен прогрес; смята, че 
ефикасен от гледна точка на ресурсите 
транспортен сектор може да бъде 
постигнат единствено чрез балансиран 
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политически подход, който предоставя 
на икономическите субекти правилните  
за тях стимули;

Or. en

Изменение 12
Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че свързаните с икономии 
на енергия политики за транспортния 
сектор не трябва да водят до 
ограничаване на мобилността, като 
всички изисквания за намаляване на 
емисиите трябва да се оценяват по 
отношение на въздействието им 
върху конкурентоспособността; 
смята, че ефикасен от гледна тока на 
ресурсите транспортен сектор може да 
бъде постигнат единствено чрез 
балансиран политически подход, който 
предоставя на икономическите субекти 
правилните за тях стимули;

2. подчертава, че свързаните с икономии 
на енергия политики за транспортния 
сектор не е необходимо да ограничават
мобилността и че стандартите за
горивна ефективност ще стимулират 
конкурентнотоспособността и 
нововъведенията в ЕС, което ще 
доведе до значителни спестявания за 
предприятията и потребителите въз 
основа на анализа на разходите през 
жизнения цикъл; смята, че ефикасен от 
гледна тока на ресурсите транспортен 
сектор може да бъде постигнат 
единствено чрез балансиран 
политически подход, който предоставя 
на икономическите субекти правилните  
за тях стимули;

Or. en

Изменение 13
Claude Turmes
от името на група Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че свързаните с 2. подчертава, че всички изисквания за 
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икономии на енергия политики за 
транспортния сектор не трябва да 
водят до ограничаване на 
мобилността, като всички изисквания 
за намаляване на емисиите трябва да се 
оценяват по отношение на 
въздействието им върху 
конкурентоспособността; смята, че 
ефикасен от гледна тока на ресурсите 
транспортен сектор може да бъде 
постигнат единствено чрез балансиран 
политически подход, който предоставя 
на икономическите субекти правилните  
за тях стимули;

намаляване на емисиите трябва да се 
оценяват по отношение на 
въздействието им върху 
конкурентоспособността между 
различните видове транспорт; смята, 
че ефикасен от гледна тока на ресурсите 
транспортен сектор може да бъде 
постигнат единствено чрез балансиран 
политически подход, който предоставя 
на икономическите субекти правилните  
за тях стимули;

Or. en

Изменение 14
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че свързаните с икономии 
на енергия политики за транспортния 
сектор не трябва да водят до 
ограничаване на мобилността, като 
всички изисквания за намаляване на 
емисиите трябва да се оценяват по 
отношение на въздействието им върху 
конкурентоспособността; смята, че 
ефикасен от гледна тока на ресурсите 
транспортен сектор може да бъде 
постигнат единствено чрез балансиран 
политически подход, който предоставя 
на икономическите субекти правилните  
за тях стимули;

2. подчертава, че свързаните с икономии 
на енергия политики за транспортния 
сектор не трябва да водят до 
ограничаване на мобилността, като 
всички изисквания за намаляване на 
емисиите трябва да се оценяват по 
отношение на въздействието им върху 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост; смята, 
че ефикасен от гледна тока на ресурсите 
транспортен сектор може да бъде 
постигнат единствено чрез балансиран и 
интегриран политически подход, който 
предоставя на икономическите субекти 
правилните  за тях стимули;

Or. en
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Изменение 15
Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изтъква големия потенциал за 
енергийна ефективност и използване 
на енергия от възобновяеми 
източници в транспортния сектор; 
подчертава, че целите за 
транспортния сектор по отношение 
на енергията и климата могат да 
бъдат постигнати чрез прилагането 
на микс от различни източници на 
енергия и чрез използването на 
съществуващите възможности за 
спестяване на енергия;

Or. en

Изменение 16
Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва, че множество 
нововъведения в технологиите за 
ефективно използване на горивата 
вече са изцяло налични на пазара;

Or. en

Изменение 17
Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 2б (нов)
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Проектостановище Изменение

2б. изтъква колко е важно да се 
насърчава електро-мобилността, за 
да се постигнат целите на ЕС за 
2020 г.; настойчиво призовава 
Комисията и държавите-членки 
плавно да приемат общи стандарти 
за оперативна съвместимост и да 
изградят инфраструктура за 
зареждане в целия ЕС;

Or. en

Изменение 18
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква големия потенциал на ИКТ за 
намаляването на емисиите от 
транспорта при превоза на пътници и 
товари; подчертава необходимостта от 
насърчаване на новаторски решения, 
като оптимизираното планиране на 
маршрута, интермодалността или 
комуникацията между превозните 
средства и инфраструктурата; 
припомня, че ползването на ИКТ може 
да помогне за намаляването на нуждата 
от пътуване;

3. изтъква големия потенциал на ИКТ и
интелигентните транспортни 
системи и услуги за намаляването на 
емисиите от транспорта при превоза на 
пътници и товари; счита, че е 
необходимо да се увеличат 
задълженията на транспортния 
сектор по отношение на 
технологиите и да се насърчава по-
ефективна организация на 
транспортните услуги; подчертава 
необходимостта от насърчаване на 
новаторски решения, като 
оптимизираното планиране на 
маршрута, интермодалността или 
комуникацията между превозните 
средства и инфраструктурата; 
припомня, че ползването на ИКТ може 
да помогне за намаляването на нуждата 
от пътуване;

Or. lt
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Изменение 19
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква големия потенциал на ИКТ за 
намаляването на емисиите от 
транспорта при превоза на пътници и 
товари; подчертава необходимостта от 
насърчаване на новаторски решения, 
като оптимизираното планиране на 
маршрута, интермодалността или 
комуникацията между превозните 
средства и инфраструктурата; 
припомня, че ползването на ИКТ може 
да помогне за намаляването на нуждата 
от пътуване;

3. изтъква големия потенциал на ИКТ за 
намаляването на емисиите от 
транспорта при превоза на пътници и 
товари, особено във връзка с бъдеща
енергийна система, в която 
електрифицираният транспорт 
играе съществена роля; подчертава 
необходимостта от насърчаване на 
новаторски решения, като 
оптимизираното планиране на 
маршрута, интермодалността или 
комуникацията между превозните 
средства и инфраструктурата; 
припомня, че ползването на ИКТ може 
да помогне за намаляването на нуждата 
от пътуване;

Or. da

Изменение 20
Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква големия потенциал на ИКТ за 
намаляването на емисиите от 
транспорта при превоза на пътници и 
товари; подчертава необходимостта от 
насърчаване на новаторски решения, 
като оптимизираното планиране на 
маршрута, интермодалността или 
комуникацията между превозните 
средства и инфраструктурата; 

3. изтъква големия потенциал на ИКТ за 
намаляването на емисиите от 
транспорта при превоза на пътници и 
товари; подчертава необходимостта от 
насърчаване на новаторски решения, 
като оптимизираното планиране на 
маршрута, интермодалността или 
комуникацията между превозните 
средства и инфраструктурата; 
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припомня, че ползването на ИКТ може 
да помогне за намаляването на нуждата 
от пътуване;

припомня, че ползването на ИКТ може 
да помогне за намаляването на нуждата 
от пътуване както за частните лица, 
така и за предприятията;

Or. en

Изменение 21
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква големия потенциал на ИКТ за
намаляването на емисиите от 
транспорта при превоза на пътници и 
товари; подчертава необходимостта от 
насърчаване на новаторски решения, 
като оптимизираното планиране на 
маршрута, интермодалността или 
комуникацията между превозните 
средства и инфраструктурата; 
припомня, че ползването на ИКТ може 
да помогне за намаляването на нуждата 
от пътуване;

3. изтъква големия потенциал както на 
ИКТ, така и на интелигентните 
транспортни системи (ИТС) по 
отношение намаляването на емисиите 
от транспорта при превоза на пътници и 
товари; подчертава необходимостта от 
насърчаване на новаторски решения, 
като оптимизираното планиране на 
маршрута, интермодалността или 
комуникацията между превозните 
средства и инфраструктурата; 
припомня, че ползването на ИКТ, по-
специално на видеоконференциите,
може да помогне за намаляването на 
нуждата от пътуване;

Or. ro

Изменение 22
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава необходимостта от 
интрамодални транспортни 
решения; че никой от различните 
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видове транспорт не може да 
постигне желаните резултати по 
всички показатели и поради това има 
ясна необходимост за по-
интелигентно съчетание от 
сухопътен, железопътен, въздушен и 
морски транспорт;

Or. en

Изменение 23
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че използването на ИТК в 
сектора на пътния транспорт 
значително ще спомогне за 
подобряването на екологичните 
показатели, ефективността 
(включително енергийната 
ефективност), безопасността и 
сигурността на пътния транспорт 
(включително превоза на опасни 
товари), обществената безопасност 
и мобилността на пътници и стоки, 
като същевременно ще спомогне за 
гарантиране на правилното
функциониране на вътрешния пазар, 
повече конкурентоспособност и по-
голяма заетост; за да се гарантира 
съгласувано и ефективно използване 
на ИТС в целия Съюз, е необходимо да 
се въведат редица спецификации, 
включително стандарти, във всеки 
отделен случай; те следва да се 
прилагат в контекста на следните 
приоритетни действия и области: 
предоставяне на информационни
услуги на равнище ЕС по отношение 
на вариантите за мултимодален 
транспорт; предоставяне на услуги за 
информация за трафика в реално 



PE472.121v01-00 16/30 AM\876754BG.doc

BG

време на равнище ЕС; данни и 
процедури за безплатно предоставяне, 
винаги когато това е възможно, на 
потребителите на минимална 
стандартна информация относно 
трафика в контекста на 
безопасността по пътищата; 
наличност на хармонизиран принцип 
на системата eCall, която да бъде
оперативно съвместима в целия 
Съюз; предоставяне на 
информационни услуги относно 
безопасни места за паркиране на 
камиони и товарни автомобили; 
наличност на системи за резервиране 
на безопасни места за паркиране на 
тези превозни средства;

Or. ro

Изменение 24
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава неотложната нужда 
от адаптиране на политиката за 
стандартизация на ИКТ към 
развитието на пазара, което изисква 
оперативна съвместимост, като по 
този начин ще се ускори работата по 
установяването на технически 
стандарти за електрическите 
превозни средства и интелигентни 
електроенергийни мрежи и 
електромери, с оглед тя да приключи 
до 2012 г.;

Or. en
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Изменение 25
Bendt Bendtsen, Lambert van Nistelrooij, Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. отново изразява становището на 
Парламента, че има необходимост от 
по-широко внедряване на модулни 
автовлакове; че те са устойчиво 
решение, което допринася за по-
високо равнище на енергийна 
ефективност в сектора на 
сухопътния транспорт; освен това
признава, че разнообразието от 
правила, с които модулните 
автовлакове се сблъскват при 
преминаване на границите на 
държавите, са пагубни за по-
широкото използване на този вид 
сухопътен транспорт; призовава 
Комисията да проучи кои различия в 
правилата могат безпроблемно да 
бъдат преодолени и как може да се 
гарантира по-високо равнище на 
трансграничен транспорт чрез 
използването на модулни 
автовлакове;

Or. en

Изменение 26
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. счита, в контекста на 
приложенията и услугите на ИТС, 
които изискват точни и надеждни 
данни и позициониране, че са 
необходими инфраструктури, 
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използващи сателитни технологии 
или други напреднали технологии, за 
да се гарантират изискваните 
стандарти за точност; водещи 
технологии като радиочестотна 
идентификация (RFID) или EGNOS/ 
„Галилео“ могат да бъдат използвани 
за осъществяването на ИТС 
приложения, по-специално за 
локализиране и проследяване на 
товари по време на превозването им, 
включително и интермодален превоз;

Or. ro

Изменение 27
Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че научните изследвания в 
ЕС могат да подсигурят нови решения 
за увеличаването на ефикасността на 
транспорта, и приветства 
стратегическия подход на Комисията в 
това отношение; смята, че са нужни по-
ефикасни методи за комерсиализация на 
резултатите от научните изследвания;

4. отбелязва, че научните изследвания в 
ЕС могат да подсигурят нови решения 
за увеличаването на ефикасността на 
транспорта, и приветства 
стратегическия подход на Комисията в 
това отношение; отбелязва 
необходимостта от подпрограма, 
посветена на мобилността, с цел 
увеличаване на ефективността на 
транспорта, например като се 
насърчи на използването на 
интелигентни и 
оперативносъвеместими системи за 
организиране на движението за 
всички видове транспорт, в които са 
интегрирани системи като Galileo, 
SESAR, ERTMS и т.н.; освен това 
смята, че са нужни по-ефикасни методи 
за комерсиализация на резултатите от 
научните изследвания;

Or. en
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Изменение 28
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че научните изследвания в 
ЕС могат да подсигурят нови решения 
за увеличаването на ефикасността на 
транспорта, и приветства 
стратегическия подход на Комисията в 
това отношение; смята, че са нужни по-
ефикасни методи за комерсиализация на 
резултатите от научните изследвания;

4. отбелязва, че научните изследвания в 
ЕС могат да подсигурят нови решения 
за увеличаването на ефикасността на 
транспорта, и приветства 
стратегическия подход на Комисията в 
това отношение; смята, че са нужни по-
ефикасни методи за комерсиализация на 
резултатите от научните изследвания
заедно с допълнителни научни 
изследвания на все по-нарастващия 
обем на възобновяемата енергия в 
комбинация с по-интелигентна 
енергийна система, в която 
електрифицираният транспорт е 
основен елемент на решението;

Or. da

Изменение 29
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че научните изследвания в 
ЕС могат да подсигурят нови решения 
за увеличаването на ефикасността на 
транспорта, и приветства 
стратегическия подход на Комисията в 
това отношение; смята, че са нужни по-
ефикасни методи за комерсиализация на 
резултатите от научните изследвания;

4. отбелязва, че научните изследвания в 
ЕС могат да подсигурят нови решения 
за намаляване на емисиите от CO2 и
увеличаването на ефикасността в 
областта на транспорта, и приветства 
стратегическия подход на Комисията в 
това отношение; смята, че са нужни по-
ефикасни методи за комерсиализация на 
резултатите от научните изследвания;
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Or. ro

Изменение 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава Комисията да насърчава 
разработването и използването на
новаторски устройства, за да се 
подобри енергийната ефективност 
(например спойлери за камиони и 
други начини за подобряване на 
аеродинамиката или 
функционалността) за всички видове 
транспорт по един рентабилен 
начин;

Or. en

Изменение 31
Claude Turmes
от името на група Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. насърчава Комисията, Съвета, 
местните органи и представителите 
на промишлеността да поставят 
обсъждането на „електрическата 
мобилност“ в добре балансиран 
контекст, в който да се включи 
потенциалът на процъфтяващия 
пазар на електрически велосипеди и 
дългогодишният опит в масовия 
превоз чрез електрифицирани 
трамваи и влакове;
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Or. en

Изменение 32
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отново посочва, че 
разнообразяването на горивата и 
укрепването на енергийната 
сигурност са двете основни 
предизвикателства за транспортния 
сектор в ЕС, за чието разрешаване 
произведената в домовете енергия от 
различни източници може 
значително да спомогне;

Or. en

Изменение 33
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава значението на SESAR 
(изследване на управлението на 
въздушното движение в единно 
европейско небе) за създаването на 
„единно европейско небе“ и призовава 
за сертифициране на EGNOS, като 
има предвид, че това е основен 
елемент, използван от гражданската 
авиация;

Or. ro
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Изменение 34
Claude Turmes
от името на група Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че Европейският съюз 
следва да запази силната си позиция 
на световния пазар в областта на 
продуктите за устойчиво развитие на
транспорта и мобилността, 
например системи за железопътна 
сигнализация и инфраструктура, 
софтуер за управление на 
мобилността. Поради това настоява 
за увеличаване на усилията в рамките 
на изследванията и развитието за 
устойчив наземен транспорт.

Or. en

Изменение 35
Claude Turmes
от името на група Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. пледира за засилване на ролята на 
устойчивите биогорива в енергийния 
микс на ЕС; при все това отбелязва, че 
въвеждането на по-висок дял 
биогорива трябва да се подготви, 
съобщи и реализира правилно, 
съответните заинтересовани лица 
трябва да са готови да доставят 
изисквания горивен микс към момента 
на въвеждането, а публичните органи 
трябва да разясняват последствията от 
всяка промяна в горивния микс;

5. припомня, че непреките промени в 
земеползването (НПЗ) не са отчетени 
в Директивата за енергията от 
възобновяеми източници и 
следователно емисиите, 
произтичащи от НПЗ все още не са 
включени в изчисленията въз основа 
на анализа на житейския цикъл на 
емисиите от парникови газове; 
подчертава необходимостта да не се 
насърчава засилване на ролята на 
биогоривата в енергийния микс на ЕС,
докато не се актуализират 
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критериите за устойчивост, по-
специално посредством определянето 
на специфични коефициенти на НПЗ 
за отделните суровини за 
производство на биогорива; освен 
това настоява за строго наблюдение 
и прилагане на място, за да се 
гарантира спазването на тези 
критерии; при все това отбелязва, че 
публичните органи трябва да разясняват 
последствията от всяка промяна в 
горивния микс;

Or. en

Изменение 36
Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. пледира за засилване на ролята на 
устойчивите биогорива в енергийния 
микс на ЕС; при все това отбелязва, че 
въвеждането на по-висок дял биогорива 
трябва да се подготви, съобщи и 
реализира правилно, съответните 
заинтересовани лица трябва да са готови 
да доставят изисквания горивен микс 
към момента на въвеждането, а 
публичните органи трябва да разясняват 
последствията от всяка промяна в 
горивния микс;

5. пледира за това действително 
устойчивите биогорива да изиграят 
ролята си в енергийния микс на ЕС;
призовава Комисията спешно да 
представи законодателно 
предложение, което да се отнася до 
непреките промени в земеползването 
(НПЗ); изтъква екологичната полза, 
както и икономическата полза за 
промишлеността в ЕС от 
преминаването на производството 
към биогорива от второ поколение;
при все това отбелязва, че въвеждането 
на по-висок дял биогорива трябва да се 
подготви, съобщи и реализира 
правилно, така че съответните 
заинтересовани лица трябва да са готови 
да доставят изисквания горивен микс 
към момента на въвеждането, а 
публичните органи трябва да разясняват 
последствията от всяка промяна в 
горивния микс, включително по 
отношение на възможността за 
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удостоверяване намаляването на 
емисиите на парникови газове;

Or. en

Изменение 37
Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. пледира за засилване на ролята на 
устойчивите биогорива в енергийния 
микс на ЕС; при все това отбелязва, че 
въвеждането на по-висок дял биогорива 
трябва да се подготви, съобщи и 
реализира правилно, съответните 
заинтересовани лица трябва да са готови 
да доставят изисквания горивен микс 
към момента на въвеждането, а 
публичните органи трябва да разясняват 
последствията от всяка промяна в 
горивния микс.

5. пледира за засилване на ролята на 
устойчивите биогорива, по-специално 
биогорива от второ поколение, в 
енергийния микс на ЕС; при все това 
отбелязва, че въвеждането на по-висок 
дял биогорива трябва да се подготви, 
съобщи и реализира правилно, 
съответните заинтересовани лица трябва 
да са готови да доставят изисквания 
горивен микс към момента на 
въвеждането, а публичните органи 
трябва да разясняват последствията от 
всяка промяна в горивния микс.

Or. en

Изменение 38
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. пледира за засилване на ролята на 
устойчивите биогорива в енергийния 
микс на ЕС; при все това отбелязва, че 
въвеждането на по-висок дял биогорива 
трябва да се подготви, съобщи и 
реализира правилно, съответните 
заинтересовани лица трябва да са готови 

5. пледира за засилване на ролята на 
устойчивите биогорива в енергийния 
микс на ЕС; при все това отбелязва, че 
въвеждането на по-висок дял биогорива 
трябва да се подготви, хармонизира в 
рамките на ЕС, съобщи и реализира 
правилно, съответните заинтересовани 
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да доставят изисквания горивен микс 
към момента на въвеждането, а 
публичните органи трябва да разясняват 
последствията от всяка промяна в 
горивния микс.

лица трябва да са готови да доставят 
изисквания горивен микс към момента 
на въвеждането, а публичните органи 
трябва да разясняват последствията от 
всяка промяна в горивния микс.

Or. en

Изменение 39
Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. счита, че разнообразяването на 
източниците на енергия е необходимо 
за гарантиране на сигурността на 
доставките, и в това отношение е на 
мнение, че всички нови данъчни 
стимули трябва да бъдат 
разглеждани от гледна точка на 
устойчивия и конкурентоспособен 
горивен микс в транспортния сектор;

Or. en

Изменение 40
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. признава, че електрифицирането 
на транспортния сектор в съчетание 
с използването на повече енергия от 
възобновяеми източници в сектора на 
електроенергията е един от 
ключовите инструменти за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове; заявява, че 
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електрифицирането следва да се 
съсредоточи по-специално върху 
улесняването на пътническия 
транспорт посредством 
електрически автомобили, а
биогоривата следва да се използват 
при тежкотоварния транспорт и, с 
течение на времето, във въздушния 
транспорт; въпреки това заявява, че 
големият потенциал на 
електрическите автомобили може да 
бъде реализиран единствено чрез 
предприемането на необходимите 
регулаторни и законодателни мерки и 
премахването на съществуващите 
бариери;

Or. da

Изменение 41
Antonio Cancian

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че намаляването на 
административната тежест е от 
основно значение за постигането на 
пълна оперативна съвместимост в 
европейския железопътен сектор, по-
специално предоставянето на 
разрешения за железопътния 
подвижен състав следва да бъде по-
ефективно и съгласувано в цяла 
Европа;

Or. it

Изменение 42
Silvia-Adriana Ţicău



AM\876754BG.doc 27/30 PE472.121v01-00

BG

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че намаляването на 
административната тежест е от 
основно значение за осъществяването 
на пълна оперативна съвместимост 
на железопътните линии в Европа; 
по-специално процедурата за 
разрешение за подвижен състав е 
необходимо да бъде по-ефективна и 
стандартизирана в целия ЕС;

Or. ro

Изменение 43
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. счита, че предприятията следва 
да бъдат насърчавани да предлагат 
конкурентно ценообразуване, така че 
да се гарантира, че разликата в 
цената между незамърсяващите 
енергийноефективни превозни 
средства и традиционните превозни 
средства не дава на последните 
предимство на пазара;

Or. da

Изменение 44
Antonio Cancian

Проектостановище
Параграф 5б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. признава, че европейският 
железопътен отрасъл е подложен на 
все по-силна конкуренция на 
европейския пазар от страна на 
чуждестранни доставчици; изразява 
загриженост поради значителните 
пречки, които възпрепятстват 
навлизането на европейските 
доставчици на пазара на обществени 
поръчки в държави, които не са част 
от Европейския съюз;

Or. it

Изменение 45
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. обръща внимание на ролята на 
електрическите превозни средства 
при развитието на 
енергийноефективен транспорт и 
препоръчва на държавите-членки, в 
контекста на обществения 
транспорт, да предприемат действия 
за прилагането на Директива 
2009/33/ЕО за насърчаването на 
чисти и енергийноефективни пътни 
превозни средства;

Or. ro

Изменение 46
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 5в (нов)
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Проектостановище Изменение

5в. отбелязва необходимостта от 
създаване, на европейско равнище, на 
още по-добри условия за намаляване 
на въглеродните емисии в 
транспортния сектор;

Or. da

Изменение 47
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 5г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. призовава транспортният сектор 
да бъде включен сред
електроснабдителните предприятия, 
които имат задължения за пестене 
на енергия, както е предложено във 
представената наскоро от 
Комисията директива за енергийна 
ефективност;

Or. da

Изменение 48
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 5д (нов)

Проектостановище Изменение

5д. отбелязва, че електрическите 
автомобили допринасят за зелен 
растеж и създаване на работни 
места, за по-голяма 
социалноикономическа 
възвращаемост от вече планираното 
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разширяване на производството на 
енергия от възобновяеми източници 
на европейско равнище, а сигурност на 
доставките, както и за по-малко шум 
и по-малко местно замърсяване на 
въздуха в градските райони,

Or. da


