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Изменение 1
Йенс Нилсон

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня необходимостта 
Европейският съюз да разработи 
истинска обща транспортна политика, 
която да осигурява подходящ транспорт 
за всички региони; призовава 
държавите членки да гарантират, че 
съвкупността от модели отразява 
напредъка в посока по-устойчива
мобилност;

1. припомня необходимостта 
Европейският съюз да разработи 
истинска обща транспортна политика, 
която да осигурява наличието на
подходящ транспорт в рамките на 
европейските региони и между тях; 
призовава държавите членки и 
регионите да гарантират, че 
съвкупността от модели отразява по-
голямата приоритетност на една 
наистина устойчива мобилност;

Or. sv

Изменение 2
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня необходимостта 
Европейският съюз да разработи 
истинска обща транспортна политика, 
която да осигурява подходящ транспорт 
за всички региони; призовава държавите 
членки да гарантират, че съвкупността 
от модели отразява напредъка в посока 
по-устойчива мобилност;

1. припомня необходимостта 
Европейският съюз да разработи 
истинска обща транспортна политика, 
която да осигурява подходящ транспорт 
за всички региони; призовава държавите 
членки да гарантират, че съвкупността 
от модели отразява напредъка в посока 
по-устойчива мобилност; подчертава 
необходимостта да се насърчават 
съществуващите ефективни 
практики в областта на устойчивия 
транспорт, с цел те да се използват и 
прилагат в по-широк мащаб;



PE510.550v01-00 4/19 AM\934395BG.doc

BG

Or. ro

Изменение 3
Патрис Тиролиен

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня необходимостта 
Европейският съюз да разработи 
истинска обща транспортна политика, 
която да осигурява подходящ транспорт 
за всички региони; призовава държавите 
членки да гарантират, че съвкупността 
от модели отразява напредъка в посока 
по-устойчива мобилност;

1. припомня необходимостта 
Европейският съюз да разработи 
истинска обща транспортна политика, 
която да осигурява подходящ транспорт 
за всички региони и неговата 
съгласуваност във всички региони, 
държавите членки и в 
общоевропейски план; призовава 
държавите членки да гарантират, че 
съвкупността от модели отразява 
напредъка в посока по-устойчива 
мобилност;

Or. fr

Изменение 4
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 1 – буква а) (нова)

Проектостановище Изменение

а) препоръчва на местните органи да 
разработят примери на добри 
практики, като осъществяват 
програми за устойчива градска 
мобилност в тясно сътрудничество с 
гражданското общество;

Or. ro
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Изменение 5
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че една ефективна 
европейска стратегия в областта на 
транспортните технологии трябва 
да обхване всички региони в 
Европейския съюз, за да генерира 
ефективно движение на хора и стоки 
и съответно да насърчи 
установяването на истински единен 
европейски пазар;

Or. ro

Изменение 6
Патрис Тиролиен

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че ако следва да има
съгласувана и ефикасна европейска 
стратегия за транспортни технологии, 
тя трябва да бъде в съответствие със 
стратегията „ЕС 2020“ 
(COM(2010)2020) и с целите за 
намаляване на емисиите от 1990 г., 
както и в пълно съответствие с бялата 
книга от 2011 г. относно транспорта: 
„Пътна карта за постигане на Единно 
европейско транспортно пространство –
към конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“ (COM(2011)0144) от гледна 
точка на териториално сближаване и 
балансирано развитие; тя следва да 
позволи намаляване на потреблението 
на енергия, на шума от пътното 

2. счита, че една съгласувана и ефикасна 
европейска стратегия за транспортни 
технологии трябва да бъде в 
съответствие със стратегията „ЕС 2020“ 
(COM(2010)2020) и с целите за 
намаляване на емисиите от 1990 г., 
както и в пълно съответствие с бялата 
книга от 2011 г. относно транспорта: 
„Пътна карта за постигане на Единно 
европейско транспортно пространство –
към конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“ (COM(2011)0144) от гледна 
точка на териториално сближаване и 
балансирано развитие; тя следва да 
позволи намаляване на потреблението 
на енергия, на шума от пътното 
движение, на нуждите от транспорт, на 
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движение, на нуждите от транспорт, на 
замърсителите на въздуха, както и 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, с цели за 2020 г., 2030 г. и 
2050 г;

замърсителите на въздуха, както и 
намаляване на емисиите на парникови 
газове; подчертава необходимостта 
Европейският съюз да определи с 
оглед на това цели за 2020 г., 2030 г. и 
2050 г;

Or. fr

Изменение 7
Йенс Нилсон

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че ако следва да има 
съгласувана и ефикасна европейска 
стратегия за транспортни технологии, тя 
трябва да бъде в съответствие със 
стратегията „ЕС 2020“ 
(COM(2010)2020) и с целите за 
намаляване на емисиите от 1990 г., 
както и в пълно съответствие с бялата 
книга от 2011 г. относно транспорта: 
„Пътна карта за постигане на Единно 
европейско транспортно пространство –
към конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“ (COM(2011)0144) от гледна 
точка на териториално сближаване и 
балансирано развитие; тя следва да 
позволи намаляване на потреблението 
на енергия, на шума от пътното 
движение, на нуждите от транспорт, на 
замърсителите на въздуха, както и 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, с цели за 2020 г., 2030 г. и 
2050 г;

2. счита, че ако следва да има 
съгласувана и ефикасна европейска 
стратегия за транспортни технологии, тя 
трябва да бъде в съответствие със 
стратегията „ЕС 2020“ 
(COM(2010)2020) и с целите за 
намаляване на емисиите от 1990 г., 
както и в пълно съответствие с бялата 
книга от 2011 г. относно транспорта: 
„Пътна карта за постигане на Единно 
европейско транспортно пространство –
към конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“ (COM(2011)0144) от гледна 
точка на териториално сближаване и 
балансирано развитие; тя следва да 
позволи намаляване на потреблението 
на енергия, на шума от пътното 
движение, на нуждите от транспорт, на 
замърсителите на въздуха, както и 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, със строго определени цели за 
2020 г., 2030 г. и 2050 г;

Or. sv
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Изменение 8
Патрис Тиролиен

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че тази стратегия следва
да се основава на интегриращ модел, в 
който се отдава максимално значение на 
междурегионалните връзки и 
трансграничните липсващи връзки, като 
иновативните решения за мултимодален 
транспорт могат да намалят 
регионалните различия и да подобрят 
териториалното сближаване;

3. подчертава, че тази стратегия трябва
да се основава на интегриращ модел, в 
който се отдава максимално значение на 
междурегионалните връзки и 
трансграничните липсващи връзки, като 
иновативните решения за мултимодален 
транспорт могат да намалят 
регионалните различия и да подобрят 
териториалното сближаване;

Or. fr

Изменение 9
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че тази стратегия следва 
да се основава на интегриращ модел, в 
който се отдава максимално значение на 
междурегионалните връзки и 
трансграничните липсващи връзки, като 
иновативните решения за мултимодален 
транспорт могат да намалят 
регионалните различия и да подобрят 
териториалното сближаване;

3. подчертава, че тази стратегия следва 
да се основава на интегриращ модел за 
линейно развитие, в който се отдава 
максимално значение на 
междурегионалните връзки и 
трансграничните липсващи връзки, като 
иновативните решения за мултимодален 
транспорт могат да намалят 
регионалните различия и да подобрят 
териториалното сближаване; осъзнава 
факта, че в момента съществуват 
значителни различия между 
регионите по отношение на 
транспортните мрежи, и обръща 
внимание на необходимостта да се 
инвестира в устойчиви транспортни 
технологии в най-
необлагодетелстваните и 
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изолираните региони, с цел постигане 
на балансирано развитие, 
съответстващо на целта за 
сближаване;

Or. ro

Изменение 10
Мария ду Сеу Патран Невеш

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че тази стратегия следва 
да се основава на интегриращ модел, в 
който се отдава максимално значение на 
междурегионалните връзки и 
трансграничните липсващи връзки, 
като иновативните решения за 
мултимодален транспорт могат да 
намалят регионалните различия и да 
подобрят териториалното сближаване;

3. подчертава, че тази стратегия следва 
да се основава на интегриращ модел, в 
който се отдава максимално значение на 
междурегионалните връзки и 
трансграничните липсващи връзки и 
който чрез по-строги правила 
защитава правата на пътниците в 
регионите, белязани от географска 
разпокъсаност, както и в случаи на 
монополизъм, като същевременно 
стратегията следва да гарантира 
минимални услуги в случай на стачки; 
подчертава също, че иновативните 
решения за мултимодален транспорт 
могат да намалят регионалните 
различия и да подобрят териториалното 
сближаване;

Or. pt

Изменение 11
Йенс Нилсон

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че тази стратегия следва 3. подчертава, че тази стратегия следва 
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да се основава на интегриращ модел, в 
който се отдава максимално значение на 
междурегионалните връзки и 
трансграничните липсващи връзки, като 
иновативните решения за мултимодален 
транспорт могат да намалят 
регионалните различия и да подобрят 
териториалното сближаване;

да се основава на интегриращ модел, в 
който се отдава максимално значение на 
междурегионалните връзки и 
трансграничните липсващи връзки, като 
иновативните решения за мултимодален 
транспорт могат да намалят 
регионалните различия и да подобрят 
териториалното сближаване; 
подчертава освен това, че тази 
стратегия следва да отговори на 
нуждите от специални транспортни 
решения в региони, изпитващи 
особени затруднения, и да 
оползотвори потенциала, който тези 
решения предлагат;

Or. sv

Изменение 12
Василика Виорика Дънчила

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че тази стратегия следва 
да се основава на интегриращ модел, в 
който се отдава максимално значение на 
междурегионалните връзки и 
трансграничните липсващи връзки, като 
иновативните решения за мултимодален 
транспорт могат да намалят 
регионалните различия и да подобрят 
териториалното сближаване;

3. подчертава, че тази стратегия следва 
да се основава на интегриращ модел, в 
който се отдава максимално значение на 
междурегионалните връзки и 
трансграничните липсващи връзки, като 
иновативните решения за мултимодален 
транспорт могат да насърчат 
мобилността на работната сила на 
регионално и трансгранично равнище, 
да намалят регионалните различия и да 
подобрят териториалното сближаване;

Or. ro

Изменение 13
Петру Константин Лухан
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Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че ще е уместно в бъдеще 
да се обърне повече внимание на 
механизма за взаимовръзка в Европа и 
да се заделят повече финансови 
средства, тъй като тази програма 
осигурява инвестиции в основната 
инфраструктура, което може да 
насърчи конкурентоспособността на 
Европа и нейните региони;

Or. ro

Изменение 14
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че всички европейски региони 
и съответните им посреднически бюра 
за наемане на персонал следва да се 
възползват от такава стратегия и 
подчертава необходимостта да се вземат 
предвид регионалните особености и 
потенциал, особено при разработването 
на по-чисти видове транспорт;

4. счита, че всички европейски региони 
и съответните им посреднически бюра 
за наемане на персонал следва да се 
възползват от такава стратегия и 
подчертава необходимостта да се вземат 
предвид регионалните особености и 
потенциал, особено при разработването 
на по-чисти видове транспорт; 
призовава органите с помощни 
функции, както и заинтересованите 
страни, да установят партньорства 
за иновации в областта на 
устойчивата мобилност;

Or. ro

Изменение 15
Йенс Нилсон
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява становището, че 
инвестициите по линия на структурните 
фондове на Европейския съюз и 
инвестиционните фондове могат да 
бъдат от голяма помощ при
разработването на интелигентна 
специализация, която се прилага към 
устойчивата мобилност;

5. изразява становището, че 
инвестициите по линия на структурните 
фондове на Европейския съюз и 
инвестиционните фондове могат да 
спомогнат за разкриване на широки 
перспективи с оглед на разработването 
в европейските региони на 
интелигентна специализация, която се 
прилага към устойчивата мобилност;

Or. sv

Изменение 16
Юозас Имбрасас

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява становището, че 
инвестициите по линия на структурните 
фондове на Европейския съюз и 
инвестиционните фондове могат да 
бъдат от голяма помощ при 
разработването на интелигентна 
специализация, която се прилага към 
устойчивата мобилност;

5. изразява становището, че 
инвестициите по линия на структурните 
фондове на Европейския съюз и 
инвестиционните фондове могат да 
бъдат от голяма помощ за развитието 
на научните изследвания и на 
интелигентна специализация, която се 
прилага към устойчивата мобилност;

Or. lt

Изменение 17
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 5 – алинея 1а (нова)
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Проектостановище Изменение

счита, че за да са по-ефективни 
технологичните изследвания, те 
трябва да отчитат съвкупността от 
регионалните характеристики и от 
различните нужди от 
инфраструктура по цялата 
територия на Съюза;

Or. ro

Изменение 18
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 5 – буква а) (нова)

Проектостановище Изменение

а) насърчава националните и 
регионалните органи да разработят 
стратегии за научни изследвания и 
иновации, основани на 
интелигентната специализация, за да 
се използват по-ефективно 
структурните фондове и да се засили 
взаимодействието между 
инвестициите в публичния и частния 
сектор;

Or. ro

Изменение 19
Йенс Нилсон

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. припомня във връзка с това, че следва 
да се изработи стратегия за иновативна 

6. припомня във връзка с това, че следва 
да се изработи стратегия за иновативна 
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технология въз основа на 
характеристиките на териториите, в 
който контекст един единствен 
универсален подход няма да даде 
резултат; счита, например, че 
островните, планинските и слабо 
населените региони имат специфични 
видове потенциал, които изискват 
подходящи и иновативни решения за 
мобилност;

технология въз основа на 
характеристиките на териториите, в 
който контекст един единствен 
универсален подход няма да даде 
резултат; счита, например, че 
островните, планинските, най-
отдалечените и слабо населените 
региони имат специфични видове 
потенциал, които изискват подходящи и 
иновативни решения за мобилност, 
така че да се отключи също и 
потенциалът за икономически 
растеж на тези региони;

Or. sv

Изменение 20
Патрис Тиролиен

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. припомня във връзка с това, че следва 
да се изработи стратегия за иновативна 
технология въз основа на 
характеристиките на териториите, в 
който контекст един единствен 
универсален подход няма да даде 
резултат; счита, например, че 
островните, планинските и слабо 
населените региони имат специфични 
видове потенциал, които изискват 
подходящи и иновативни решения за 
мобилност;

6. припомня във връзка с това, че следва 
да се изработи стратегия за иновативна 
технология въз основа на 
характеристиките и особеностите на 
териториите, в който контекст един 
единствен универсален подход няма да 
даде резултат; счита, например, че 
островните, планинските и слабо 
населените региони имат специфични 
видове потенциал, които изискват 
подходящи и иновативни решения за 
мобилност; поддържа по-конкретно 
становището, че трябва да се обърне 
специално внимание на регионите със 
специфични териториални 
ограничения, и припомня 
необходимостта да се заделят 
значителни финансови средства за 
подходяща транспортна 
инфраструктура в най-слабо 
развитите региони; подчертава също 
нуждата от развиване на регионална 
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транспортна инфраструктура, 
обхващаща и трети държави, особено 
в най-отдалечените региони;

Or. fr

Изменение 21
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. припомня във връзка с това, че следва 
да се изработи стратегия за иновативна 
технология въз основа на 
характеристиките на териториите, в 
който контекст един единствен 
универсален подход няма да даде 
резултат; счита, например, че 
островните, планинските и слабо 
населените региони имат специфични 
видове потенциал, които изискват 
подходящи и иновативни решения за 
мобилност;

6. припомня във връзка с това, че следва 
да се изработи стратегия за иновативна 
технология въз основа на 
характеристиките на териториите, в 
който контекст един единствен 
универсален подход няма да даде 
резултат; счита, например, че 
островните, планинските и слабо 
населените региони имат специфични 
видове потенциал, които изискват 
подходящи и иновативни решения за 
мобилност; настоява да се засили 
сътрудничеството между регионите 
със сходен потенциал за развитие, за 
да се развие обменът на осъществими 
добри практики;

Or. ro

Изменение 22
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. счита, че за да се постигне 
устойчива мобилност в сферата на 
транспорта, нормите за сигурност и 
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интелигентните транспортни 
системи трябва в най-кратки срокове 
да бъдат хармонизирани на 
равнището на Съюза;

Or. ro

Изменение 23
Патрис Тиролиен

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава необходимостта от 
допълнително поощряване на 
опростяването на административните 
процедури за финансиране на 
изследванията и иновациите на 
европейско, национално, регионално, 
местно и трансгранично равнище, за да 
се установи ясна и прозрачна правна 
рамка;

7. набляга на необходимостта от 
допълнително опростяване на 
административните процедури за 
финансиране на изследванията и 
иновациите на европейско, национално, 
регионално, местно и трансгранично 
равнище, за да се установи ясна и 
прозрачна правна рамка;

Or. fr

Изменение 24
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. счита, че за да бъдат намалени 
задръстванията по пътищата в 
градските зони и в твърде 
претоварените региони, едновременно 
с подобряването на ефективността 
на съществуващите транспортни 
средства е важно технологичните 
достижения да позволят намирането 
на алтернативни транспортни 
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решения и да стимулират тяхното 
използване;

Or. ro

Изменение 25
Йенс Нилсон

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. насърчава Комисията да не 
концентрира обществените 
транспортни услуги само в градските 
райони, но също така да осигури 
мобилност във всички региони, особено 
в най-нуждаещите се, в интерес на 
интегрираното териториално 
сближаване;

8. счита, че европейската стратегия 
в областта на транспортните 
технологии следва да има за цел да 
осигури мобилност във всички региони, 
особено в най-отдалечените и най-
нуждаещите се, в интерес на 
интегрираното териториално 
сближаване и с цел да се отключи 
потенциалът за растеж в цяла 
Европа;

Or. sv

Изменение 26
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. насърчава Комисията да не
концентрира обществените транспортни 
услуги само в градските райони, но 
също така да осигури мобилност във 
всички региони, особено в най-
нуждаещите се, в интерес на 
интегрираното териториално 
сближаване;

8. насърчава Комисията да концентрира 
обществените транспортни услуги в 
съответствие с партньорството за 
устойчиво развитие на градските и 
селските райони РУРБАН (RURBAN) 
и да осигури мобилност във всички 
региони, особено в най-нуждаещите се, 
в интерес на интегрираното 
териториално сближаване;
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Or. ro

Изменение 27
Василика Виорика Дънчила

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. насърчава Комисията да не 
концентрира обществените транспортни 
услуги само в градските райони, но 
също така да осигури мобилност във 
всички региони, особено в най-
нуждаещите се, в интерес на 
интегрираното териториално 
сближаване;

8. насърчава Комисията да не 
концентрира обществените транспортни 
услуги само в градските райони, но 
също така да осигури мобилност във 
всички региони, особено в най-
нуждаещите се, да избегне 
обезлюдяването им и да действа в 
интерес на интегрираното териториално 
сближаване;

Or. ro

Изменение 28
Йенс Нилсон

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. приветства предложението на 
Комисията относно създаването на 
Система за наблюдение и информация 
относно научните изследвания и 
иновациите в транспорта (TRIMIS); 
подчертава значението на редовното, 
безплатно, лесно достъпно и надеждно 
предоставяне на информация на лицата, 
определящи политиката на регионално 
равнище; изразява съжаление във 
връзка с факта, че понастоящем все 
още е много трудно достъпна 
информацията относно 
финансирането от Европейския съюз 

9. приветства предложението на 
Комисията относно създаването на 
Система за наблюдение и информация 
относно научните изследвания и 
иновациите в транспорта (TRIMIS); 
подчертава значението на редовното, 
безплатно, лесно достъпно и надеждно 
предоставяне на информация на лицата, 
определящи политиката на регионално 
равнище; счита, че предоставянето 
на този тип информация може да 
бъде подобрено.
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за транспортни проекти.

Or. sv

Изменение 29
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 9 – буква а) (нова)

Проектостановище Изменение

а) препоръчва на Европейската 
комисия да развие инициативите, 
които идентифицират и отличават 
проектите за устойчиво градско 
развитие, като наградите 
„Реджиостарс“ (RegioStars);

Or. ro

Изменение 30
Йенс Нилсон

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. счита, че когато се предоставя 
публична помощ, е наложително да се 
спазва съществуващото европейско 
законодателство във връзка с 
държавната помощ, включително 
разпоредбите относно 
научноизследователската, 
развойната и иновативната дейност, 
както и относно финансирането на 
транспортните дейности и 
инфраструктурата; на мнение е 
обаче, че европейските норми в 
областта на държавната помощ 
трябва надлежно да отчитат 
специфичните затруднения в някои 
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региони.

Or. sv


