
PA\799259BG.doc PE430.980v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по регионално развитие

2009/2096(INI)

15.12.2009

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по регионално развитие

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно устойчиво бъдеще за транспорта
(2009/2096(INI))

Докладчик по становище: Seán Kelly



PE430.980v01-00 2/4 PA\799259BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\799259BG.doc 3/4 PE430.980v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;
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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;


