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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

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;

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;

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; 

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; 

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;

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;

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;
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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; 

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 за транспортни проекти.


