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Изменение 1
Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че между източните и 
западните части на ЕС от една страна и 
между централните и периферните 
региони от друга страна съществуват 
големи различия по отношение на 
транспортната инфраструктура и 
географската достъпност, които трябва 
да бъдат преодолени; счита, че 
транспортната система на ЕС следва да 
подкрепя балансираното регионално 
развитие и териториалното сближаване, 
което ще доведе до създаване на 
Единно европейско транспортно 
пространство;

1. отбелязва, че между източните и 
западните части на ЕС от една страна и 
между централните и периферните 
региони от друга страна съществуват 
големи различия по отношение на 
транспортната инфраструктура и 
географската достъпност, които трябва 
да бъдат преодолени; счита, че 
транспортната система на ЕС следва да 
не насърчава увеличаването на 
трафика, а да подкрепя балансираното 
регионално развитие и териториалното 
сближаване и да се съобразява с
целите за запазване на биологичното 
разнообразие и за борба срещу 
изменението на климата;

Or. fr

Изменение 2
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че между източните и 
западните части на ЕС от една страна и 
между централните и периферните 
региони от друга страна съществуват 
големи различия по отношение на 
транспортната инфраструктура и 
географската достъпност, които трябва 
да бъдат преодолени; счита, че 
транспортната система на ЕС следва да 
подкрепя балансираното регионално 

1. счита, че транспортният сектор и 
по-специално транспортната 
инфраструктура, оказва влияние 
върху икономическото и социалното 
развитие на държавите и насърчава 
правителствата на всички държави 
да инвестират в този сектор;
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развитие и териториалното сближаване, 
което ще доведе до създаване на Единно 
европейско транспортно пространство;

отбелязва, че между източните и 
западните части на ЕС от една страна и 
между централните и периферните 
региони от друга страна съществуват 
големи различия по отношение на 
транспортната инфраструктура и 
географската достъпност, които трябва 
да бъдат преодолени; счита, че 
транспортната система на ЕС следва да 
подкрепя балансираното регионално 
развитие и териториалното сближаване, 
което ще доведе до създаване на Единно 
европейско транспортно пространство;

Or. lt

Изменение 3
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че между източните и 
западните части на ЕС от една страна и 
между централните и периферните 
региони от друга страна съществуват 
големи различия по отношение на 
транспортната инфраструктура и 
географската достъпност, които трябва 
да бъдат преодолени; счита, че 
транспортната система на ЕС следва да 
подкрепя балансираното регионално 
развитие и териториалното сближаване, 
което ще доведе до създаване на Единно 
европейско транспортно пространство;

1. счита, че транспортният сектор и 
по-специално транспортната
инфраструктура оказва влияние върху 
икономическото и социалното 
развитие на държавите и насърчава 
правителствата на всички държави 
да инвестират в този сектор;
отбелязва, че между източните и 
западните части на ЕС от една страна и 
между централните и периферните 
региони от друга страна съществуват 
големи различия по отношение на 
транспортната инфраструктура и 
географската достъпност, които трябва 
да бъдат преодолени; счита, че 
транспортната система на ЕС следва да 
подкрепя балансираното регионално 
развитие и териториалното сближаване, 
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което ще доведе до създаване на Единно 
европейско транспортно пространство;

Or. lt

Изменение 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че между източните и 
западните части на ЕС от една страна и 
между централните и периферните 
региони от друга страна съществуват 
големи различия по отношение на 
транспортната инфраструктура и 
географската достъпност, които трябва 
да бъдат преодолени; счита, че 
транспортната система на ЕС следва да 
подкрепя балансираното регионално 
развитие и териториалното сближаване, 
което ще доведе до създаване на Единно 
европейско транспортно пространство;

1. отбелязва, че между източните и 
западните части на ЕС от една страна и 
между централните и периферните 
региони от друга страна съществуват 
големи различия по отношение на 
транспортната инфраструктура и 
географската достъпност, които трябва 
да бъдат постепенно преодолени, за да 
се създаде подходяща транспортна
инфраструктура на цялата 
територия на Европейския съюз; 
счита, че транспортната система на ЕС 
следва да подкрепя балансираното 
регионално развитие и териториалното 
сближаване, което ще доведе до 
създаване на Единно европейско 
транспортно пространство;

Or. ro

Изменение 5
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че между източните и 
западните части на ЕС от една страна и 
между централните и периферните
региони от друга страна съществуват 

1. отбелязва, че между източните и 
западните части на ЕС от една страна и 
между централните, периферните и 
най-отдалечените региони от друга 
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големи различия по отношение на 
транспортната инфраструктура и 
географската достъпност, които трябва 
да бъдат преодолени; счита, че 
транспортната система на ЕС следва да 
подкрепя балансираното регионално 
развитие и териториалното сближаване, 
което ще доведе до създаване на Единно 
европейско транспортно пространство;

страна съществуват големи различия по 
отношение на транспортната 
инфраструктура и географската 
достъпност, които трябва да бъдат 
преодолени; счита, че транспортната 
система на ЕС следва да подкрепя 
балансираното регионално развитие и 
териториалното сближаване, което ще 
доведе до създаване на Единно 
европейско транспортно пространство;

Or. fr

Изменение 6
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че между източните и 
западните части на ЕС от една страна и 
между централните и периферните 
региони от друга страна съществуват 
големи различия по отношение на 
транспортната инфраструктура и 
географската достъпност, които трябва 
да бъдат преодолени; счита, че 
транспортната система на ЕС следва да 
подкрепя балансираното регионално 
развитие и териториалното сближаване, 
което ще доведе до създаване на Единно 
европейско транспортно пространство;

1. отбелязва, че между източните и 
западните части на ЕС от една страна и 
между централните и периферните 
региони от друга страна съществуват 
големи различия по отношение на 
транспортната инфраструктура и 
географската достъпност, които трябва 
да бъдат преодолени; счита, че 
транспортната система на ЕС следва да 
подкрепя балансираното регионално 
развитие и териториалното сближаване, 
което ще доведе до създаване на Единно 
европейско транспортно пространство;
припомня значението на 
инструментите на транспортната 
политика за повишаване на 
достъпността и конкурентното 
позициониране на най-отдалечените 
региони както по отношение на 
достъпа до вътрешния, така и до 
външния пазар със съседните 
държави, или по отношение на 
техните вътрешни райони,
развивайки потенциала на 
регионалните летища и на морските 
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връзки в европейските държави и 
между тях;

Or. pt

Изменение 7
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че между източните и 
западните части на ЕС от една страна и 
между централните и периферните 
региони от друга страна съществуват 
големи различия по отношение на 
транспортната инфраструктура и 
географската достъпност, които трябва 
да бъдат преодолени; счита, че 
транспортната система на ЕС следва да 
подкрепя балансираното регионално 
развитие и териториалното сближаване, 
което ще доведе до създаване на Единно 
европейско транспортно пространство;

1. отбелязва, че между източните и 
западните части на ЕС от една страна и 
между централните и периферните 
региони от друга страна съществуват 
големи различия по отношение на 
транспортната инфраструктура и 
географската достъпност, които трябва 
да бъдат преодолени; счита, че 
транспортната система на ЕС следва да 
подкрепя балансираното регионално 
развитие и териториалното сближаване, 
което ще доведе до създаване на Единно 
европейско транспортно пространство;
подчертава, че един улеснен достъп и 
влагане на повече средства в 
инфраструктура ще допринесат за 
засилване на 
конкурентоспособността на 
регионите, а по този начин и на 
конкурентоспособността на 
Европейския съюз на външния пазар
като цяло; счита, че по-тясното 
сътрудничество в транспортния 
сектор ще играе решаваща роля и ще 
даде възможност на всички региони 
да повишат своята икономическа 
мощ и да привлекат повече преки 
инвестиции;

Or. ro
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Изменение 8
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня, че достъпността играе 
основна роля в контекста на 
развитието на най-отдалечените 
региони и често налага наличието на 
сложна вътрешна и външна мрежа 
от услуги на морския и въздушния 
транспорт, създавайки условия за 
мобилност и достъпност, което е 
трудно в НОР, които не разполагат с 
алтернатива на въздушния или 
морския транспорт и които освен 
това трябва да се справят с 
повишаването на цените на 
транспорта, което само по себе си 
води до отрицателни последици в
икономическата и социалната 
област;

Or. pt

Изменение 9
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че е необходимо да се 
обърне по-голямо внимание на 
използването на транспортната
инфраструктура (измервано в обем на 
трафика), финансирана от 
европейските фондове; счита, че в 
бъдеще европейските фондове не би 
трябвало да финансират единствено 
новите проекти или проектите за 
модернизиране на транспортна 
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инфраструктура, а също и 
ремонтите на съществуващите 
главни автомагистрали, които са в 
лошо състояние, по които често 
стават повреди и произшествия и 
които са причина за големи 
затруднения в пропускателната 
способност на европейската 
транспортна система;

Or. en

Изменение 10
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква ролята, която играе 
политиката на сближаване за развитие 
на транспортната инфраструктура; 
обръща внимание на липсата на 
финансови ресурси в редица държави-
членки; счита, че транспортният 
сектор се нуждае от нови 
инструменти за финансиране;
призовава държавите-членки да 
осигурят достатъчно национално 
финансиране в планирането на 
бюджетите си и достатъчен капацитет за 
планиране и изпълнение на проекти;

2. изтъква ролята, която играе 
политиката на сближаване за развитие 
на транспортната инфраструктура; 
обръща внимание на липсата на 
финансови ресурси в редица държави-
членки; призовава държавите-членки да 
осигурят достатъчно национално 
финансиране в планирането на 
бюджетите си и достатъчен капацитет за 
планиране и изпълнение на проекти;

Or. en

Изменение 11
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква ролята, която играе 2. изтъква ролята, която играе 
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политиката на сближаване за развитие 
на транспортната инфраструктура; 
обръща внимание на липсата на 
финансови ресурси в редица държави-
членки; счита, че транспортният сектор 
се нуждае от нови инструменти за 
финансиране; призовава държавите-
членки да осигурят достатъчно 
национално финансиране в планирането 
на бюджетите си и достатъчен 
капацитет за планиране и изпълнение на 
проекти;

политиката на сближаване за развитие 
на транспортната инфраструктура; 
обръща внимание на липсата на 
финансови ресурси в редица държави-
членки; счита, че транспортният сектор 
се нуждае от нови инструменти за 
финансиране; призовава държавите-
членки да осигурят достатъчно 
национално и регионално финансиране 
в планирането на бюджетите си и 
достатъчен капацитет за планиране и 
изпълнение на проекти;

Or. pt

Изменение 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква ролята, която играе 
политиката на сближаване за развитие 
на транспортната инфраструктура; 
обръща внимание на липсата на 
финансови ресурси в редица държави-
членки; счита, че транспортният сектор 
се нуждае от нови инструменти за 
финансиране; призовава държавите-
членки да осигурят достатъчно 
национално финансиране в планирането 
на бюджетите си и достатъчен 
капацитет за планиране и изпълнение на 
проекти;

2. изтъква ролята, която играе 
политиката на сближаване за развитие 
на транспортната инфраструктура; 
обръща внимание на липсата на 
финансови ресурси в редица държави-
членки; счита, че транспортният сектор 
се нуждае от нови инструменти за 
финансиране, които дават 
възможност както за подкрепа за 
този сектор, така и за 
осъществяване на териториалното 
сближаване; призовава държавите-
членки да осигурят достатъчно 
национално финансиране в планирането 
на бюджетите си и достатъчен 
капацитет за планиране и изпълнение на 
проекти;

Or. ro

Изменение 13
Georgios Stavrakakis
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква ролята, която играе 
политиката на сближаване за развитие 
на транспортната инфраструктура; 
обръща внимание на липсата на 
финансови ресурси в редица държави-
членки; счита, че транспортният сектор 
се нуждае от нови инструменти за 
финансиране; призовава държавите-
членки да осигурят достатъчно 
национално финансиране в планирането 
на бюджетите си и достатъчен 
капацитет за планиране и изпълнение на 
проекти;

2. изтъква ролята, която играе 
политиката на сближаване за развитие 
на транспортната инфраструктура; 
обръща внимание на липсата на 
финансови ресурси в редица държави-
членки; счита, че транспортният сектор 
се нуждае от нови инструменти за 
финансиране, без въпреки това да се 
поставят под въпрос целите, както и
ресурсите на политиката на 
сближаване; призовава държавите-
членки да осигурят достатъчно 
национално финансиране в планирането 
на бюджетите си и достатъчен 
капацитет за планиране и изпълнение на 
проекти;

Or. en

Изменение 14
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква ролята, която играе 
политиката на сближаване за развитие 
на транспортната инфраструктура; 
обръща внимание на липсата на 
финансови ресурси в редица държави-
членки; счита, че транспортният сектор 
се нуждае от нови инструменти за 
финансиране; призовава държавите-
членки да осигурят достатъчно 
национално финансиране в планирането 
на бюджетите си и достатъчен 
капацитет за планиране и изпълнение на 
проекти;

2. изтъква ролята, която играе 
политиката на сближаване за развитие 
на транспортната инфраструктура; 
обръща внимание на липсата на 
финансови ресурси в редица държави-
членки; счита, че транспортният сектор 
се нуждае от нови инструменти за 
финансиране; призовава държавите-
членки да осигурят достатъчно 
национално финансиране в планирането 
на бюджетите си и достатъчен 
капацитет за планиране и изпълнение на 
проекти; подчертава факта, че 
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увеличаването на съфинансирането 
от Европейския съюз за проекти за 
транспортна инфраструктура в
регионите по цел „Сближаване“
може да допринесе за по-добро 
усвояване на европейската помощ;

Or. ro

Изменение 15
Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня препоръката на 
Комисията, според която е 
необходимо да се използват по-
ефикасно ресурсите на политиката 
на сближаване и да се даде 
приоритет на проектите в областта 
на транспорта, които увеличават 
устойчивостта и са част от 
съществуващи интегрирани 
транспортни стратегии;

Or. en

Изменение 16
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Franck Proust, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня, че транспортните 
мрежи играят първостепенна роля в 
политиките за планиране на 
земеползването; отбелязва, че 
големите транспортни 
инфраструктури, като например 
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високоскоростните железопътни 
линии, допринасят за преодоляване на 
изолацията на териториите и също 
така са важен лост за местното 
развитие в мрежа; подчертава, че е 
важно да се осъществяват конкретни 
проекти за територии в близост до 
местата, където се установяват
тези големи инфраструктури, като се 
приобщават максимален брой 
партньори (местни, регионални и 
национални органи, участници от 
частния сектор и гражданското 
общество);

Or. fr

Изменение 17
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня основната роля на 
регионалната политика в 
изравняването, необходимо за 
балансираното развитие на 
транспорта в Европа, като се 
гарантират инвестиции в 
инфраструктура в регионите в 
зависимост от тяхното равнище на 
благосъстояние; подчертава, че е 
важно основната част от 
финансирането на инфраструктура
да се запази в сферата на политиката 
на сближаване;

Or. fr

Изменение 18
Zigmantas Balčytis



PE472.262v01-00 14/24 AM\877570BG.doc

BG

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава да се гарантира, че 
програмите за международно
сътрудничество на Съюза ще имат 
видимо присъствие и подходящо
финансиране, тъй като те са 
неразделна част от политиката на 
сближаване на Съюза, играят важна 
роля в прилагането на политиката на 
Съюза, свързана с макрорегионалните 
стратегии, и подпомагат държавите-
членки на Съюза да се справят
ефективно с общите 
предизвикателства, като например 
гарантиране на по-добри 
транспортни връзки;

Or. lt

Изменение 19
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изразява своето несъгласие със 
създаването на инструмент за 
взаимно свързване в Европа в 
предложената му форма; счита, че 
политиката на сближаване е 
изпитан инструмент за финансиране 
на инфраструктурни проекти в по-
слабо развитите държави-членки на 
Европейския съюз; счита, че 
финансирането на ключови 
инфраструктурни проекти следва да 
продължи да бъде преди всичко 
отговорност на държавите-членки, 
дори и на пазара, с участието на 
частния сектор;
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Or. cs

Изменение 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва, че градският транспорт 
попада в обхвата на принципа на 
субсидиарност; въпреки това 
подчертава, че сътрудничеството, 
координацията и финансирането на 
европейско равнище биха позволили на 
местните органи да посрещнат 
предизвикателствата, пред които са 
изправени; подчертава значимостта 
на междурегионалното и 
трансграничното сътрудничество по 
отношение на развитието на 
транспортните мрежи;

3. посочва, че градският транспорт 
попада в обхвата на принципа на 
субсидиарност; въпреки това 
подчертава, че сътрудничеството, 
координацията и финансирането на 
европейско равнище биха позволили на 
местните органи да посрещнат 
предизвикателствата, пред които са 
изправени, като се насърчава
приобщаващ растеж и по-добро 
социално сближаване чрез 
интегрирана организация на градския, 
крайградския и селския транспорт;

Or. fr

Изменение 21
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва, че градският транспорт 
попада в обхвата на принципа на 
субсидиарност; въпреки това 
подчертава, че сътрудничеството, 
координацията и финансирането на 
европейско равнище биха позволили на 
местните органи да посрещнат 
предизвикателствата, пред които са 
изправени; подчертава значимостта на 
междурегионалното и трансграничното 
сътрудничество по отношение на 

3. посочва, че градският транспорт 
попада в обхвата на принципа на 
субсидиарност; въпреки това 
подчертава, че сътрудничеството, 
координацията и финансирането на 
европейско равнище биха позволили на 
местните органи да посрещнат 
предизвикателствата, пред които са 
изправени; подчертава значимостта на 
междурегионалното и трансграничното 
сътрудничество по отношение на 
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развитието на транспортните мрежи; развитието на транспортните мрежи;
призовава да се посочат решения за
намаляване на разхода на гориво в 
местния транспорт чрез използване 
на нови интелигентни и екологично 
чисти технологии;

Or. ro

Изменение 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че макрорегионите и 
стратегиите за тяхното развитие са 
способни да играят по-активна роля в 
създаването на последователна, 
ефективна и устойчива транспортна 
политика;

Or. bg

Изменение 23
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. припомня необходимостта от 
разпространяване на „добри 
практики“ в областта на 
транспорта, така че да се насърчава 
иновативен и устойчив подход на 
транспорта в градска, крайградска и 
селска среда;

Or. fr
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Изменение 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. припомня, че е важно да се 
изготвят, планират и прилагат 
съвместни стратегии в 
трансграничен мащаб по отношение 
на транспортната инфраструктура
и че те засягат големите 
транспортни коридори  и 
трансевропейските транспортни 
мрежи или просто регионалната, 
местна и градска организация на 
транспорта в зависимост от 
жилищните зони и населението; във 
връзка с това подчертава значението 
на Европейското териториално 
сътрудничество за постигане на тези 
координирани стратегии и 
неотложността на определени
трансгранични инвестиции; във 
връзка с това приканва всяка една
макрорегионална координация да 
включва в своята стратегия 
задълбочен анализ относно 
интеграцията на транспорта, за да 
се постигне истинско социално и 
териториално сближаване;

Or. fr

Изменение 25
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че една ефективна 
транспортна мрежа в Европа изисква 
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значителни усилия за финансиране и 
че за тази цел трябва да има достъп 
до различни източници на
финансиране, както публични, така и 
частни; във връзка с това призовава 
да се подчертае значението на 
публично-частните партньорства; 
счита, че ЕИБ следва да участва по-
активно във финансирането на 
инфраструктурата на TEN-T;

Or. ro

Изменение 26
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че гражданите и 
предприятията на Европейския съюз 
извличат пряка полза от едно единно 
европейско транспортно 
пространство, което има за цел 
намаляване на времето и ресурсите, 
използвани за превоз на стоки и 
пътници, както и постигане на по-
силна интеграция на пазарите;

Or. ro

Изменение 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че градовете страдат най-
много от претоварването и от 
атмосферното и шумовото замърсяване; 
счита във връзка с това, че градовете

4. отбелязва, че градските агломерации
страдат най-много от претоварването и 
от атмосферното и шумовото 
замърсяване; счита във връзка с това, че 
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могат да допринесат значително за 
борбата с изменението на климата 
посредством интелигентни местни 
обществени транспортни системи и 
устойчиво планиране на градски 
райони, включително изграждане на 
велосипедни пътеки; призовава за 
подобряване на организацията на 
превоза между градовете и селските 
райони;

тези агломерации могат да допринесат 
значително за борбата с изменението на 
климата посредством интелигентни 
местни обществени транспортни 
системи и устойчиво планиране на 
градски райони, включително 
изграждане на велосипедни пътеки; 
призовава за подобряване на 
организацията на превоза между 
градските, крайградските и селските 
райони;

Or. fr

Изменение 28
Richard Seeber

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че градовете страдат най-
много от претоварването и от 
атмосферното и шумовото замърсяване; 
счита във връзка с това, че градовете 
могат да допринесат значително за 
борбата с изменението на климата 
посредством интелигентни местни 
обществени транспортни системи и 
устойчиво планиране на градски 
райони, включително изграждане на 
велосипедни пътеки; призовава за 
подобряване на организацията на 
превоза между градовете и селските 
райони;

4. отбелязва, че градовете страдат най-
много от претоварването и от 
атмосферното и шумовото замърсяване; 
счита във връзка с това, че градовете 
могат да допринесат значително за 
борбата с изменението на климата 
посредством интелигентни местни 
обществени транспортни системи и 
устойчиво планиране на градски 
райони, включително изграждане на 
велосипедни пътеки; призовава за 
подобряване на организацията на 
превоза между градовете и селските 
райони; счита, че е необходимо да се 
обърне по-специално, по-голямо 
внимание на опазването на околната 
среда и на здравето, отколкото на 
интересите на вътрешния пазар;

Or. de

Изменение 29
Iosif Matula
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че градовете страдат най-
много от претоварването и от 
атмосферното и шумовото замърсяване; 
счита във връзка с това, че градовете 
могат да допринесат значително за 
борбата с изменението на климата 
посредством интелигентни местни 
обществени транспортни системи и 
устойчиво планиране на градски 
райони, включително изграждане на 
велосипедни пътеки; призовава за 
подобряване на организацията на 
превоза между градовете и селските 
райони;

4. отбелязва, че градовете страдат най-
много от претоварването и от 
атмосферното и шумовото замърсяване; 
счита във връзка с това, че градовете 
могат да допринесат значително за 
борбата с изменението на климата 
посредством интелигентни местни 
обществени транспортни системи и 
устойчиво планиране на градски 
райони, включително изграждане на 
велосипедни пътеки; призовава за 
подобряване на организацията на 
превоза между градовете и селските 
райони; припомня, че натоварването 
по пътищата в градските и 
крайградските райони води до 
нарастване на разходите за 
консумация на гориво, както и до 
увеличаване на емисиите от 
замърсители;

Or. ro

Изменение 30
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отново повдига въпроса относно 
борбата срещу изменението на 
климата, по-специално относно
въпроса, свързан с директивата,
която има за цел в схемата на 
Общността за търговия с квоти да се 
включат емисиите на парникови 
газове от гражданската авиация, 
както и нейното разширяване, 
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предвидено за сектора на морския 
транспорт, което може да доведе до 
увеличаване на преките и непреки 
разходи, свързани с транспортния 
сектор, до решителна промяна за 
потока от пътници и стоки в НОР;

Or. pt

Изменение 31
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава специфичните 
потребности на островните региони
по отношение на ефективните връзки 
с континента и прилагането на 
еквивалентни мерки в транспорта, 
спецификите на най-отдалечените 
региони, както и жизненоважното 
значение на морския транспорт на 
къси разстояния и транспорта по 
вътрешни водни пътища като 
области, чийто потенциал не се 
използва напълно за по-нататъшното 
развитие на вътрешния пазар и за 
осъществяването на целите на 
политиката на сближаване;

Or. en

Изменение 32
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита, че е важно да се изготвят 
аварийни планове за
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междурегионалния превоз на лица и 
стоки в кризисна ситуация, 
причинена от природно бедствие;

Or. ro

Изменение 33
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита, че превръщането на 
пристанищата в истински центрове 
на комодалността, даващи 
възможност за преход от един вид 
сухоземен транспорт към воден 
транспорт, ще доведе до
възникването на регионални 
икономически платформи, които,
освен логистичните си функции, ще 
се превърнат в своя регион в идеално 
място за установяване за 
предприятията и индустриите, 
които искат да останат близки до 
пазара и до европейските морски 
транспортни коридори;

Or. ro

Изменение 34
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че потенциалът на 
превоза по вътрешни водни пътища 
не се използва напълно и че тези 
пътища ще играят все по-важна роля 
за свързване на моретата и 



AM\877570BG.doc 23/24 PE472.262v01-00

BG

европейските региони и ще 
допринасят за развитието на 
регионите, разположени навътре в 
сушата;

Or. ro

Изменение 35
Vilja Savisaar-Toomast

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. посочва, че секторът на морския 
транспорт играе важна роля, като 
свързва източните и западните, 
както и централните и периферните 
региони на Европейския съюз; 
призовава да се гарантира, че при 
осъществяването на инициативите 
за намаляване на емисиите (на 
парникови газове, сяра и др.)
използването на модалния 
транспорт, който би отбелязал
връщане назад, ще бъде избегнато;

Or. en

Изменение 36
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че е необходимо да се 
укрепи принципът на 
„териториалната свързаност“, по 
специално по отношение на 
островите, планинските райони и 
най-отдалечените региони, като се 
приеме законодателството на 
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Общността и се засилят
финансовите усилия, предназначени
за тези региони, за да се намали 
изолацията им.

Or. fr


