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Изменение 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подкрепя инициативата на 
Комисията за изготвяне на стратегия 
за бъдеща устойчива транспортна 
политика в ЕС; подчертава 
значението на връзката между 
политиката на сближаване и 
транспортната политика за постигане на 
общата цел за устойчиво регионално 
развитие;

1. призовава Комисията да състави 
стратегия за изпълнението на
устойчива транспортна политика в ЕС,
базирана на връзката между политиката 
на сближаване и транспортната 
политика за постигане на общата цел за 
устойчиво регионално развитие; счита, 
че транспортните политики следва 
да обръщат специално внимание на 
бързото финализиране на 
приоритетни проекти, тяхното 
интегриране в съществуващите 
мрежи и взаимното свързване на 
инфраструктурните връзки, в 
случаите, когато това не е направено;

Or. ro

Изменение 2
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подкрепя инициативата на Комисията 
за изготвяне на стратегия за бъдеща 
устойчива транспортна политика в ЕС; 
подчертава значението на връзката 
между политиката на сближаване и 
транспортната политика за постигане на 
общата цел за устойчиво регионално 
развитие;

1. подкрепя инициативата на Комисията 
за изготвяне на стратегия за бъдеща 
устойчива транспортна политика в ЕС;
изразява съгласие, че в много 
отношения Европейската 
транспортна система все още съвсем 
не е устойчива, например що се 
отнася до приноса в областта на 
изменението на климата, 
потреблението на невъзобновяеми 



PE438.466v01-00 4/27 AM\803673BG.doc

BG

енергийни ресурси, емисиите на фини 
прахови частици, смъртните случаи 
при пътнотранспортни
произшествия и вреди, нанесени на 
биологичното разнообразие и 
ландшафти; подчертава значението на 
връзката между политиката на 
сближаване и транспортната политика 
за постигане на общата цел за устойчиво 
регионално развитие;

Or. fr

Изменение 3
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подкрепя инициативата на Комисията 
за изготвяне на стратегия за бъдеща 
устойчива транспортна политика в ЕС; 
подчертава значението на връзката 
между политиката на сближаване и 
транспортната политика за постигане на 
общата цел за устойчиво регионално 
развитие;

1. подкрепя инициативата на Комисията 
за изготвяне на стратегия за бъдеща 
устойчива транспортна политика в ЕС; 
подчертава значението на връзката 
между политиката на сближаване и 
транспортната политика за постигане на 
общата цел за устойчиво регионално 
развитие на цялата територия на ЕС;

Or. pl

Изменение 4
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подкрепя инициативата на Комисията 
за изготвяне на стратегия за бъдеща 
устойчива транспортна политика в ЕС; 
подчертава значението на връзката 

1. подкрепя инициативата на Комисията 
за изготвяне на стратегия за бъдеща 
устойчива транспортна политика в ЕС; 
подчертава значението на връзката 
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между политиката на сближаване и 
транспортната политика за постигане на 
общата цел за устойчиво регионално 
развитие;

между политиката на сближаване и 
транспортната политика за постигане на 
общата цел за устойчиво регионално 
развитие и териториално сближаване; 

Or. ro

Изменение 5
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че цялостният подход към 
инфраструктурното планиране, 
финансирането и разработването на 
проекти може да играе централна роля в 
развиването на конкурентоспособен и 
устойчив транспортен сектор; 
подчертава, че местните и регионалните 
органи често не могат да се справят с 
предизвикателствата в областта на 
транспорта без да си сътрудничат и 
затова призовава за активното им 
участие и това на заинтересованите 
страни в разработването на политиката 
и процеса по прилагането й;

2. отбелязва, че цялостният подход към 
инфраструктурното планиране, 
финансирането и разработването на 
проекти може да играе централна роля в 
развиването на конкурентоспособен и 
устойчив транспортен сектор;
подчертава, че регионалните и 
местните органи следва вече да 
поемат отговорност по  един 
превантивен начин като гарантират, 
че на етап планиране (жилищни 
райони, работни и развлекателни 
съоръжения) се изграждат „умни” 
структури, които минимизират или 
поне намаляват шума от 
движението (особено на автомобили) 
от самото начало; подчертава, че 
местните и регионалните органи често 
не могат да се справят с 
предизвикателствата в областта на 
транспорта без да си сътрудничат и 
затова призовава за активното им 
участие и това на заинтересованите 
страни в разработването на политиката 
и процеса по прилагането й;

Or. de



PE438.466v01-00 6/27 AM\803673BG.doc

BG

Изменение 6
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че цялостният подход към 
инфраструктурното планиране, 
финансирането и разработването на 
проекти може да играе централна роля в 
развиването на конкурентоспособен и
устойчив транспортен сектор;
подчертава, че местните и регионалните 
органи често не могат да се справят с 
предизвикателствата в областта на 
транспорта без да си сътрудничат и 
затова призовава за активното им 
участие и това на заинтересованите 
страни в разработването на политиката 
и процеса по прилагането й;

2. отбелязва, че цялостният подход към 
инфраструктурното планиране, 
финансирането и разработването на 
проекти може да играе централна роля в 
развиването на устойчив транспортен 
сектор; признава необходимостта от 
пространствена организация на 
функциите, която взема предвид в по-
голяма степен съществуващата 
транспортна инфраструктура, и 
изразява становището, че следва да се 
дава приоритет на 
пропорционалното увеличаване на 
политиките за борба с градското 
разпространяване и зависимостта от 
моторните превозни средства; 
подчертава, че местните и регионалните 
органи често не могат да се справят с 
предизвикателствата в областта на 
транспорта без да си сътрудничат и 
затова призовава за активното им 
участие и това на заинтересованите 
страни в разработването на политиката 
и процеса по прилагането й;

Or. fr

Изменение 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че цялостният подход 
към инфраструктурното планиране, 
финансирането и разработването на 

2. призовава Комисията да приеме 
цялостен подход към 
инфраструктурното планиране, 
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проекти може да играе централна 
роля в развиването на 
конкурентоспособен и устойчив 
транспортен сектор; подчертава, че 
местните и регионалните органи често 
не могат да се справят с 
предизвикателствата в областта на 
транспорта без да си сътрудничат и 
затова призовава за активното им 
участие и това на заинтересованите
страни в разработването на политиката 
и процеса по прилагането й;

финансирането и разработването на 
проекти като основен елемент в 
развиването на конкурентоспособен и 
устойчив транспортен сектор; 
подчертава, че по правило местните и 
регионалните органи често не могат да 
се справят с предизвикателствата в 
областта на транспорта без да си 
сътрудничат и че следователно е 
необходимо активното участие на 
органите и заинтересованите страни в 
разработването на политиката и процеса 
по прилагането й;

Or. ro

Изменение 8
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че цялостният подход към 
инфраструктурното планиране, 
финансирането и разработването на 
проекти може да играе централна роля 
в развиването на конкурентоспособен и 
устойчив транспортен сектор; 
подчертава, че местните и регионалните 
органи често не могат да се справят с 
предизвикателствата в областта на 
транспорта без да си сътрудничат и 
затова призовава за активното им
участие и това на заинтересованите 
страни в разработването на политиката 
и процеса по прилагането й;

2. отбелязва, че цялостният и 
координиран подход към 
инфраструктурното планиране, 
финансирането и разработването на 
проекти играе централна роля в 
развиването на конкурентоспособен и 
устойчив транспортен сектор; 
подчертава, че местните и регионалните 
органи често не могат да се справят с 
предизвикателствата в областта на 
транспорта без да си сътрудничат и 
следователно призовава държавите-
членки да си сътрудничат активно 
със заинтересованите страни в 
разработването на политиката и процеса 
по прилагането й; 

Or. cs



PE438.466v01-00 8/27 AM\803673BG.doc

BG

Изменение 9
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава ролята, която политиката 
на сближаване може да играе в 
развитието на транспортната 
инфраструктура, като се гарантира, че 
се дава приоритет на мрежи, а не на 
самостоятелни проекти; препоръчва 
транспортните проекти, съфинансирани 
от структурните фондове и Кохезионния 
фонд, да целят постигането на 
балансирано развитие и по-голямо 
териториално сближаване и призовава 
за по-добра координация между 
фондовете на Общността и 
националните фондове;

3. подчертава ролята, която политиката 
на сближаване може да играе в 
развитието на транспортната 
инфраструктура, като се гарантира, че 
се дава приоритет на мрежи, а не на 
самостоятелни проекти; счита, че 
използването на интелигентни 
транспортни системи допринася за 
разработването на транспортните 
инфраструктури от гледна точка на 
безопасност, устойчивост и 
ефективност; препоръчва 
транспортните проекти, съфинансирани 
от структурните фондове и Кохезионния 
фонд, да целят постигането на 
балансирано развитие и по-голямо 
териториално сближаване и призовава 
за по-добра координация между 
фондовете на Общността и 
националните фондове;

Or. ro

Изменение 10
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава ролята, която политиката 
на сближаване може да играе в 
развитието на транспортната 
инфраструктура, като се гарантира, че 
се дава приоритет на мрежи, а не на 
самостоятелни проекти; препоръчва 
транспортните проекти, съфинансирани 

3. подчертава ролята, която политиката 
на сближаване може да играе в 
развитието на транспортната 
инфраструктура, като се гарантира, че 
се дава приоритет на мрежи, а не на 
самостоятелни проекти; изразява 
становището, че мрежите следва да 
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от структурните фондове и Кохезионния 
фонд, да целят постигането на 
балансирано развитие и по-голямо 
териториално сближаване и призовава 
за по-добра координация между 
фондовете на Общността и 
националните фондове;

се базират на социално икономически 
анализ, който отчита търсенето и 
пътния трафик, както и социалните 
и териториални аспекти; препоръчва 
транспортните проекти, съфинансирани 
от структурните фондове и Кохезионния 
фонд, да целят постигането на 
балансирано развитие и по-голямо 
териториално сближаване и призовава 
за по-добра координация между 
фондовете на Общността и 
националните фондове;

Or. en

Изменение 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава ролята, която политиката 
на сближаване може да играе в 
развитието на транспортната 
инфраструктура, като се гарантира, че 
се дава приоритет на мрежи, а не на 
самостоятелни проекти; препоръчва
транспортните проекти, съфинансирани 
от структурните фондове и Кохезионния 
фонд, да целят постигането на 
балансирано развитие и по-голямо 
териториално сближаване и призовава 
за по-добра координация между 
фондовете на Общността и 
националните фондове;

3. призовава Комисията да вземе 
предвид ролята, която политиката на
сближаване играе в развитието на 
транспортната инфраструктура, като 
дава приоритет на мрежи, а не на 
самостоятелни проекти; изисква
транспортните проекти, съфинансирани 
от структурните фондове и Кохезионния 
фонд, да целят постигането на 
балансирано развитие и по-голямо 
териториално сближаване и призовава 
за по-добра координация между 
фондовете на Общността и 
националните фондове;

Or. ro
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Изменение 12
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава ролята, която политиката 
на сближаване може да играе в 
развитието на транспортната 
инфраструктура, като се гарантира, че 
се дава приоритет на мрежи, а не на 
самостоятелни проекти; препоръчва 
транспортните проекти, съфинансирани 
от структурните фондове и Кохезионния 
фонд, да целят постигането на 
балансирано развитие и по-голямо 
териториално сближаване и призовава 
за по-добра координация между 
фондовете на Общността и 
националните фондове;

3. подчертава ролята, която политиката 
на сближаване може да играе в 
развитието на транспортната 
инфраструктура, като се гарантира, че 
се дава приоритет на основните мрежи, 
а не на самостоятелни проекти; 
препоръчва транспортните проекти, 
съфинансирани от структурните 
фондове и Кохезионния фонд, да са 
ориентирани към постигането на 
приоритетната цел за устойчиво
развитие и по-голямо териториално 
сближаване и призовава за по-добра 
координация между фондовете на 
Общността и националните фондове;

Or. fr

Изменение 13
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава възможно най-голяма 
част от финансирането на ЕС, 
предназначено за транспортния 
сектор, да бъде насочено към 
съществуващата инфраструктура, 
интермодални платформи, 
пристанища и железопътни линии;

Or. fr
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Изменение 14
Salvatore Caronna

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. препоръчва развитието и 
подсилването на местните системи 
на обществения транспорт не само 
чрез по-ефективна употреба на 
съществуващите инфраструктури, 
но и чрез инициативи за управление 
на търсенето (например: 
привилегировани платна, тарифна 
система „екопас” и зони, ограничени 
за движение).  Счита, че в тази връзка 
е от съществено значение да се 
инвестира в технологичните 
нововъведения и иновативните 
решения за насърчаването на 
транспортни системи с ниски 
емисии;

Or. it

Изменение 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава добавената стойност на 
междурегионалното, трансграничното и 
транснационалното сътрудничество в 
справянето с предизвикателствата, пред 
които е изправен транспортният сектор;
затова призовава да се вземат предвид 
трансграничните съображения в 
бъдещата транспортна политика;

4. подчертава добавената стойност на 
междурегионалното, трансграничното и 
транснационалното сътрудничество в 
справянето с предизвикателствата, пред 
които е изправен транспортният сектор; 
призовава за включването на 
трансграничните съображения в 
бъдещата транспортна политика

Or. ro
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Изменение 16
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава добавената стойност на 
междурегионалното, трансграничното и 
транснационалното сътрудничество в 
справянето с предизвикателствата, пред 
които е изправен транспортният сектор; 
затова призовава да се вземат предвид 
трансграничните съображения в 
бъдещата транспортна политика;

4. подчертава добавената стойност на 
междурегионалното, трансграничното и 
транснационалното сътрудничество в 
справянето с предизвикателствата, пред 
които е изправен транспортният сектор; 
затова призовава да се вземат предвид 
трансграничните съображения в 
бъдещата транспортна политика; също 
така призовава Комисията към пълно 
и последователно използване на 
европейските координатори, особено 
в интерес на планирането и 
изграждането на трансгранични 
отрязъци от приоритетните 
проекти от мрежата TEN-T; 
изразява становището, че 
средствата, инвестирани в тяхната 
дейност ще се възвърнат 
многократно под формата на 
спестявания от по-ефективното и 
по-бързото приключване на 
проектите;

Or. cs

Изменение 17
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава добавената стойност на 
междурегионалното, трансграничното и 
транснационалното сътрудничество в 

4. подчертава добавената стойност на 
междурегионалното, трансграничното и 
транснационалното сътрудничество в 
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справянето с предизвикателствата, пред 
които е изправен транспортният сектор; 
затова призовава да се вземат предвид 
трансграничните съображения в 
бъдещата транспортна политика;

справянето с предизвикателствата, пред 
които е изправен транспортният сектор; 
затова призовава да се вземат предвид 
трансграничните съображения в 
бъдещата транспортна политика; 
препоръчва развитието на 
приоритетните оси TEN-T, например 
ос 18 (Рейн/Мьоз-Майн-Дунав), така 
че да се улесни развитието на 
регионалните транспортни 
инфраструктури в югоизточна 
Европа в съответствие с целите и 
мерките на Стратегията на ЕС за 
региона на река Дунав;

Or. ro

Изменение 18
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава добавената стойност на 
междурегионалното, трансграничното и 
транснационалното сътрудничество в 
справянето с предизвикателствата, пред 
които е изправен транспортният сектор; 
затова призовава да се вземат предвид 
трансграничните съображения в 
бъдещата транспортна политика;

4. подчертава добавената стойност на 
междурегионалното, трансграничното и 
транснационалното сътрудничество в 
справянето с предизвикателствата, пред 
които е изправен транспортният сектор; 
затова призовава да се вземат предвид 
трансграничните съображения в 
бъдещата транспортна политика; 
подчертава необходимостта да се 
намери по-прост, по-прозрачен и по-
ефективен начин за използване на 
финансирането по INTERREG, за да 
се подкрепи интеррегионалното 
сътрудничество;

Or. fr
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Изменение 19
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава добавената стойност на 
междурегионалното, трансграничното и 
транснационалното сътрудничество в 
справянето с предизвикателствата, пред 
които е изправен транспортният сектор; 
затова призовава да се вземат предвид 
трансграничните съображения в 
бъдещата транспортна политика;

4. подчертава добавената стойност на 
междурегионалното, трансграничното и 
транснационалното сътрудничество в 
справянето с предизвикателствата, пред 
които е изправен транспортният сектор; 
затова призовава да се вземат предвид 
трансграничните съображения в 
бъдещата транспортна политика; 
същевременно подчертава голямото 
значение на транспорта за 
развитието на макрорегионите;

Or. ro

Изменение 20
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва засилената тенденция към 
урбанизация в Европа; подчертава 
необходимостта да се осигурят 
висококачествени и достъпни 
транспортни услуги за гражданите в 
градските зони; изтъква ролята на ЕС в 
насърчаването на сътрудничеството 
между градските зони, за да може да се 
осъществи обмен и разпространение на 
най-добри практики за по-устойчиви 
транспортни системи;

5. отбелязва засилената тенденция към 
урбанизация в Европа; подчертава 
необходимостта да се осигурят 
висококачествени и достъпни 
транспортни услуги за гражданите в 
градските зони, с оглед да се избягва 
разрастването на градските зони и 
загубата на енергия, с което то е 
свързано; изтъква ролята на ЕС в 
насърчаването на сътрудничеството 
между градските зони, за да може да се 
осъществи обмен и разпространение на 
най-добри практики за по-устойчиви 
транспортни системи; подчертава, че в 
градове с повече от 100 000 жители, 
развитието на устойчив план за 
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мобилност в градска среда следва да 
бъде свързан с въпроси като 
съфинансирани транспортни 
проекти, целите на ЕС по отношение 
на парниковите газове и 
потреблението на въглеводороди и 
законодателството на ЕС в областта 
на околната среда; 

Or. fr

Изменение 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва засилената тенденция към 
урбанизация в Европа;  подчертава 
необходимостта да се осигурят 
висококачествени и достъпни 
транспортни услуги за гражданите в
градските зони; изтъква ролята на ЕС в 
насърчаването на сътрудничеството 
между градските зони, за да може да се 
осъществи обмен и разпространение на 
най-добри практики за по-устойчиви 
транспортни системи;

5. призовава Комисията да отбележи
засилената тенденция към урбанизация 
в Европа;  подчертава необходимостта 
да се осигурят висококачествени и 
достъпни транспортни услуги за 
гражданите във всички градски зони, с 
оглед балансирано развитие във 
всички държави-членки; изтъква 
ролята на ЕС в насърчаването на 
сътрудничеството между градските 
зони, за да може да се осъществи обмен 
и разпространение на най-добри 
практики за по-устойчиви транспортни 
системи и по-голяма хомогенност на 
цялата територия на ЕС;

Or. ro

Изменение 22
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. отбелязва засилената тенденция към 
урбанизация в Европа; подчертава 
необходимостта да се осигурят 
висококачествени и достъпни 
транспортни услуги за гражданите в 
градските зони; изтъква ролята на ЕС в 
насърчаването на сътрудничеството 
между градските зони, за да може да се 
осъществи обмен и разпространение на 
най-добри практики за по-устойчиви 
транспортни системи;

5. отбелязва засилената тенденция към 
урбанизация в Европа; подчертава 
необходимостта да се осигурят 
висококачествени и достъпни 
транспортни услуги за гражданите в 
градските зони; изтъква ролята на ЕС в 
насърчаването на сътрудничеството 
между градските зони, за да може да се 
осъществи обмен и разпространение на 
най-добри практики за по-устойчиви 
транспортни системи; подчертава, в 
тази връзка, значението на приетия 
на 30 септември 2009 г. План за 
действие относно градската 
мобилност и очаква бързо въвеждане 
на мерките, предложени в него;

Or. pl

Изменение 23
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва засилената тенденция към 
урбанизация в Европа;  подчертава 
необходимостта да се осигурят 
висококачествени и достъпни 
транспортни услуги за гражданите в 
градските зони; изтъква ролята на ЕС в 
насърчаването на сътрудничеството 
между градските зони, за да може да се 
осъществи обмен и разпространение на 
най-добри практики за по-устойчиви 
транспортни системи;

5. отбелязва засилената тенденция към 
урбанизация в Европа;  подчертава 
необходимостта да се осигурят 
висококачествени и достъпни 
транспортни услуги за гражданите в 
градските зони; изтъква ролята на ЕС в 
насърчаването на сътрудничеството 
между градските зони, за да може да се 
осъществи обмен и разпространение на 
най-добри практики за по-устойчиви 
транспортни системи; настоятелно 
призовава местните органи да 
насърчават възможно най-
екологичната форма на обществен 
транспорт;
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Or. ro

Изменение 24
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава необходимостта от 
извършването на адекватна научно 
изследователска дейност в областта 
на транспортните иновации с цел, 
наред с другото, да се намали 
потреблението на енергия и 
емисиите на въглероден двуокис и да 
се увеличи употребата на енергия от 
възобновяеми енергийни източници;

Or. en

Изменение 25
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. обръща внимание на факта, че ЕС 
се е ангажирал да намали емисиите 
си на парникови газове с поне 20% до 
2020 г., което ще изисква сериозни 
инвестиции в алтернативи на 
пътния и въздушния транспорт;

Or. fr
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Изменение 26
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. признава централната роля, 
която играе ефективният пътен 
превоз на товари за устойчивата 
транспортна комбинация; призовава, 
следователно, Комисията и органите 
на държавите-членки да улеснят 
завършването на либерализацията на 
крайбрежния транспорт, за да 
намалят широкото разпространение 
на празни километри;

Or. en

Изменение 27
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава изключителната 
важност на пътния транспорт и 
подобряването на пътищата за 
свързването и 
конкурентоспособността на 
регионалните предприятия; 
подчертава, специално, важността 
на пътните връзки за 
икономическото развитие на 
периферните и най-отдалечените 
райони; призовава за подобрено и 
устойчиво взаимно свързване на 
пътните и железопътните мрежи 
под формата на повече точки за 
претоварване на товари;

Or. de
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Изменение 28
Salvatore Caronna

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава важността на 
алтернативните горива (например: 
природен газ, биометан) за целите на 
създаването на  широкомащабна 
устойчива мобилност;  препоръчва 
развитието на необходимите 
инфраструктури за доставка на 
такива горива и хармонизираното, от 
географска гледна точка, 
разпространение на места за 
презареждане с оглед и на развитието 
на промишленото снабдяване;

Or. it

Изменение 29
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че либерализирането на 
железопътния транспорт е свързано с 
предизвикателството да се намалят 
емисиите на парникови газове от 
транспортния сектор като цяло и да се 
насърчи регионалното развитие;
отбелязва обаче, че либерализацията 
следва да не води до нежеланото 
последствие железопътният 
транспорт да стане по-малко 
конкурентоспособен в сравнение с 
автомобилния транспорт и че трябва 
да се отдаде надлежно внимание, за 

6. отбелязва, че либерализирането на 
железопътния транспорт е необходимо 
за повишаването на неговата 
ефективност, за подобряването на 
конкурентността му спрямо 
пътният транспорт и за  
увеличаването на неговия дял в 
товарния и пътническия транспорт 
на далечни разстояния, в съгласие с 
целта да се намалят емисиите на 
парникови газове от транспортния 
сектор като цяло; отбелязва освен 
това, че либерализацията е 
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да се гарантира, че периферните 
райони няма да загубят 
железопътната връзка;

необходима също така, за да се 
увеличи разходната ефективност на 
железопътния транспорт и 
достъпността му за клиенти, които 
често пъти са регионални 
обществени органи;

Or. cs

Изменение 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че либерализирането на 
железопътния транспорт е свързано с 
предизвикателството да се намалят 
емисиите на парникови газове от 
транспортния сектор като цяло и да се 
насърчи регионалното развитие; 
отбелязва обаче, че либерализацията 
следва да не води до нежеланото 
последствие железопътният 
транспорт да стане по-малко 
конкурентоспособен в сравнение с 
автомобилния транспорт и че трябва да 
се отдаде надлежно внимание, за да се 
гарантира, че периферните райони няма 
да загубят железопътната връзка;

6. отбелязва, че либерализирането на 
железопътния транспорт е свързано с 
предизвикателството да се намалят 
емисиите на парникови газове от 
транспортния сектор като цяло и да се 
насърчи регионалното развитие; 
отбелязва, че либерализацията не 
трябва да оказва влияние върху 
конкурентоспособността на
железопътния транспорт в сравнение с 
автомобилния транспорт и че е 
необходимо да се отдели изрично 
внимание, за да се гарантира, че 
периферните райони няма да загубят 
железопътната връзка;

Or. ro

Изменение 31
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че либерализирането на 6. отбелязва, че либерализирането на 
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железопътния транспорт е свързано с 
предизвикателството да се намалят 
емисиите на парникови газове от 
транспортния сектор като цяло и да се 
насърчи регионалното развитие; 
отбелязва обаче, че либерализацията 
следва да не води до нежеланото 
последствие железопътният транспорт 
да стане по-малко конкурентоспособен 
в сравнение с автомобилния транспорт и 
че трябва да се отдаде надлежно 
внимание, за да се гарантира, че 
периферните райони няма да загубят
железопътната връзка;

железопътния транспорт е свързано с 
предизвикателството да се намалят 
емисиите на парникови газове от 
транспортния сектор като цяло и да се 
насърчи регионалното развитие; 
отбелязва обаче, че либерализацията 
следва да не води до нежеланото 
последствие железопътният транспорт 
да стане по-малко конкурентоспособен 
в сравнение с автомобилния транспорт и 
че трябва да се отдаде надлежно 
внимание, за да се гарантира, че 
периферните райони ще подобрят
железопътната си връзка;

Or. en

Изменение 32
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че либерализирането на 
железопътния транспорт е свързано с 
предизвикателството да се намалят 
емисиите на парникови газове от 
транспортния сектор като цяло и да се 
насърчи регионалното развитие; 
отбелязва обаче, че либерализацията 
следва да не води до нежеланото 
последствие железопътният транспорт 
да стане по-малко конкурентоспособен 
в сравнение с автомобилния транспорт и
че трябва да се отдаде надлежно 
внимание, за да се гарантира, че 
периферните райони няма да загубят 
железопътната връзка;

6. отбелязва, че, въпреки че
либерализирането на железопътния 
транспорт е свързано с 
предизвикателството да се намалят 
емисиите на парникови газове от 
транспортния сектор като цяло и да се 
насърчи регионалното развитие, тя не 
трябва да води до нежеланото 
последствие железопътният транспорт 
да стане по-малко конкурентоспособен 
в сравнение с автомобилния транспорт;
счита, съответно, че трябва да се 
отдаде надлежно внимание, за да се 
гарантира, че периферните райони няма 
да загубят железопътната връзка;

Or. fr
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Изменение 33
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че либерализирането на 
железопътния транспорт е свързано с 
предизвикателството да се намалят 
емисиите на парникови газове от 
транспортния сектор като цяло и да се 
насърчи регионалното развитие; 
отбелязва обаче, че либерализацията 
следва да не води до нежеланото 
последствие железопътният транспорт 
да стане по-малко конкурентоспособен 
в сравнение с автомобилния транспорт и 
че трябва да се отдаде надлежно 
внимание, за да се гарантира, че 
периферните райони няма да загубят 
железопътната връзка;

6. отбелязва, че либерализирането на 
железопътния транспорт е свързано с 
предизвикателството да се намалят 
емисиите на парникови газове от 
транспортния сектор като цяло и да се 
насърчи регионалното развитие; 
отбелязва обаче, че либерализацията 
следва да не води до нежеланото 
последствие железопътният транспорт 
да стане по-малко конкурентоспособен 
в сравнение с автомобилния транспорт и 
че трябва да се отдаде надлежно 
внимание, за да се гарантира, че 
периферните райони няма да загубят 
железопътната връзка; подчертава 
също така необходимостта от 
подобрена защита на потребителите 
в областта на железопътния 
транспорт, и по-специално да се 
гарантира предоставянето на 
достатъчна информация за 
потребителите относно 
възможностите за правна защита и 
компенсация в случаи на големи 
закъснения при пътуване с влак;

Or. de

Изменение 34
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава значението на морските 
превози на къси разстояния като 
устойчив вид транспорт, който 

7. подчертава значението на 
развитието на морските превози на 
къси разстояния, като се приложи 
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може също така да подобри
възможностите за връзка и развитие на 
периферните и най-отдалечени райони;

географски по-балансирано използване 
на морските пристанища, което ще 
помогне за осигуряването на 
драстично намаляване на пътния 
транспорт, особено в уязвими 
планински райони, които са изложени 
на сериозен риск от или вече са 
засегнати от екологични щети, като 
например Алпите, и същевременно ще 
подобри възможностите за връзка и
развитие на периферните и най-
отдалечени райони;

Or. fr

Изменение 35
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава значението на морските 
превози на къси разстояния като 
устойчив вид транспорт, който може 
също така да подобри възможностите за 
връзка и развитие на периферните и 
най-отдалечени райони;

7. подчертава като цяло 
централната роля на комбинирания 
транспорт, и особено на водния 
транспорт, като устойчива форма на 
транспорт, щадяща околната среда; 
подчертава специално значението на 
морските превози на къси разстояния 
като устойчив вид транспорт, който 
може също така да подобри 
възможностите за връзка и развитие на 
периферните и най-отдалечени райони;

Or. de

Изменение 36
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. подчертава значението на морските 
превози на къси разстояния като 
устойчив вид транспорт, който може 
също така да подобри възможностите за 
връзка и развитие на периферните и 
най-отдалечени райони;

7. подчертава значението на морските 
превози на къси разстояния, както и на 
сладководния трафик в реки и езера,
като устойчив вид транспорт, който 
може също така да подобри 
възможностите за връзка и развитие на 
периферните и най-отдалечени райони;

Or. en

Изменение 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. подчертава необходимостта 
морските превози на къси разстояния 
и проектите за морски магистрали да 
бъдат разглеждани в по-широк 
контекст, като се включват 
страните в непосредствена 
географска близост до Европа;
изтъква, че това ще изисква да се 
постигне по-добро взаимодействие 
между регионалната политика, 
политиката за развитие и 
транспортната политика;

Or. fr

Изменение 38
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)
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Проектостановище Изменение

2а. подкрепя развитието и 
въвеждането на устойчив метод за 
управление на мобилността, 
основаващ се на насърчаването и 
развитието на система за 
децентрализирано потребление и 
производство, която ще избегне 
ненужния и неефективен транспорт 
на стоки;

Or. fr

Изменение 39
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. признава, че регионалните летища 
играят решаваща роля в развитието 
на периферните и най-отдалечените 
райони, като увеличават 
възможността им за връзка с 
транспортните възли; счита, че е 
особено уместно да се прилагат 
комбинирани решения, където е 
възможно; смята, че 
(високоскоростните) железопътни 
връзки между летищата предлагат 
отлична възможност за устойчиво 
свързване на различни видове 
транспорт;

8. счита, че е особено необходимо да се 
осигуряват устойчиви видове 
транспорт като се прилагат 
комбинирани решения; смята, че 
железопътни и комбинирани връзки 
между платформи предлагат отлична 
възможност за устойчиво свързване на 
различни видове транспорт, особено в 
периферните и най-отдалечените 
райони;

Or. fr
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Изменение 40
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. признава, че регионалните летища 
играят решаваща роля в развитието на 
периферните и най-отдалечените 
райони, като увеличават възможността 
им за връзка с транспортните възли; 
счита, че е особено уместно да се 
прилагат комбинирани решения, където 
е възможно; смята, че 
(високоскоростните) железопътни 
връзки между летищата предлагат 
отлична възможност за устойчиво 
свързване на различни видове 
транспорт;

8. признава, че регионалните летища 
играят решаваща роля в развитието на 
периферните и най-отдалечените 
райони, като увеличават възможността 
им за връзка с транспортните възли; 
счита, че е особено уместно да се 
прилагат комбинирани решения, където 
е възможно и да се идентифицират 
иновативни финансови решения за 
улесняване модернизирането на тези 
летища; смята, че (високоскоростните) 
железопътни връзки между летищата 
предлагат отлична възможност за 
устойчиво свързване на различни 
видове транспорт;

Or. ro

Изменение 41
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. призовава Комисията, с оглед 
подобряването на цялостната 
транспортна свързаност на 
регионите, която е жизненоважно 
условие за тяхното развитие, да 
продължи надлежно да изхожда от 
принципа за „съмодалността”, 
дефиниран в Съобщението на 
Европейската комисия от 2001 г. 
относно „Средносрочен преглед на 
Бялата книга за транспорта”;
застъпва това становище, тъй като 
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счита, че съществува само един 
транспортен сектор, респективно 
едно търсене на транспортни услуги, 
и че предизвикателството за 
обществените политики е да 
създадат равни условия за отделните 
видове транспорт, така че да 
гарантират, че всеки от тях може да 
допринесе за цялата система със 
своите силни страни, докато 
едностранното облагодетелстване на 
един вид транспорт пред друг води до 
неравнопоставеност и 
неефективност;

Or. cs

Изменение 42
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. подчертава необходимостта от 
провеждането на консултации и 
обсъждания по специфичните 
въпроси, свързани с транспорта, пред 
които са изправени архипелазите;

Or. fr


