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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че транспортният отрасъл е отговорен за приблизително 27% 
от емисиите на парникови газове на ЕС и че този процент нараства,

Б. като има предвид, че на 8 и 9 март 2007 г. Европейският съвет одобри 
определянето на цел за Европейския съюз, състояща се в намаляването на 
емисиите на парникови газови с 20 или 30% до 2020 г., при наличието на 
международно споразумение, спрямо равнището от 1990 г., и че тази цел не 
може да бъде постигната без една съвместима с нея стратегия да се прилага към 
транспортния отрасъл,

В. като има предвид, че изменението на климата е реалност, до която до голяма 
степен се е стигнало в резултат на човешката дейност, че предизвикателството
се състои в това да се съберат всички заинтересовани участници, за да се 
положат общи и дългосрочни усилия в защита на климата, които да съчетават 
мерки за превенция, за смекчаване на изменението и за адаптиране към него, и 
че изготвените за целта политики трябва да бъдат както отраслови, така и 
междуотраслови;

1. съжалява, че не е обърнато внимание на транспортния отрасъл в Бялата книга на 
Комисията, озаглавена " Адаптиране спрямо изменението на климата: към 
европейска рамка на действие“ (COM(2009)0147), и изразява желание 
следващата бяла книга относно бъдещата европейска транспортна политика до 
2020 г. да се съсредоточи върху включването в транспортната политика на 
мерките за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на неговото 
въздействие;

2. обръща внимание на факта, че бюджетните средства, заделени за финансиране 
на мерките, които са необходими поради изменението на климата, са 
недостатъчни; 

3. приканва Комисията да предложи, в рамките на второто преразглеждане на 
финансовите правила, приложими към програмите, финансирани от ЕС, нови 
способи за финансиране и инвестиране в областта на транспорта, както и 
новаторски и интегрирани финансови инструменти, свързани с адаптирането 
спрямо изменението на климата, които са съществено условие за успешното 
провеждане на европейските политики в областта на транспорта;

4. подчертава, че усилията за адаптиране от страна на транспортния отрасъл ще 
бъдат особено затруднени поради изменението на климата и че предприятията 
от отрасъла са тези, които към настоящия момент ще поемат най-голямата част 
от тежестта; при все това счита, че усилията за адаптиране на този отрасъл и на 
неговите предприятия не трябва просто да бъдат самостойни, като се вземат 
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предвид произтичащите от него залози за конкурентоспособността на 
съвкупната европейска икономика, и че те трябва изцяло да бъдат отчетени в 
стратегическият подход за адаптиране, а именно като се предложат действия за 
подобряване издръжливостта на транспортния отрасъл; 

5. счита, че икономическите, социални и финансови последици върху 
транспортния отрасъл от прилагането на мерките за борба срещу изменението на 
климата, като отражението на преустройството на този отрасъл (напр. под 
въздействие на модалния преход към друг вид транспорт и на мултимодалния 
транспортен капацитет), са все още недотам познати и предвидими; подчертава, 
че Комисията следва да развие събирането на данни относно развитието на този 
отрасъл и да установи показатели за уязвимост и методи за обмен на най-добри 
практики и опит за различните му съставни части (пътен, железопътен, 
въздушен и морски транспорт);

6. припомня предложението за резолюция за Зелената книга относно 
Трансевропейските транспортни мрежи от 22 април 2009 г., в което се 
подчертаваше, че изменението на климата и устойчивото развитие следва да 
бъдат включени в инфраструктурната политика за всички видове транспорт с 
цел постигане на целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2;

7. счита, че прегледът на въпросите, свързани с Трансевропейските транспортни 
мрежи, следва да отчита факта, че следва да е възможно проектите да бъдат 
приспособявани към последствията от изменението на климата и да бъдат 
устойчиви на тези изменения;

8. счита, че Комисията следва да извърши оценка на ефективността на различните 
видове транспорт за разпределение на стоки и на начините за повишаване на 
интермодалността между различните видове в нашите градове като част от един 
нов устойчив план за градска мобилност за градовете в Европа, основан върху 
приспособяването на нашите градове към изменението на климата;

9. призовава Комисията и държавите-членки да се заемат с разработването на 
ефективна политика за градска мобилност, която да спомогне за намаляване на 
натовареността на движението и на замърсяването в големите градски зони чрез 
развитието на обществен превоз и съмодалност и използването на 
„интелигентни” транспортни системи; 

10. одобрява предложените действия за укрепване издръжливостта на физическата 
инфраструктура; подчертава, че тези действия трябва да обхващат не само 
изграждането, но също така и поддържането на инфраструктурата, включително 
транспортната инфраструктура, и призовава Комисията да включи, поради 
новите въздействия върху климата, необходимостта от повторна оценка на 
техническите стандарти и на стандартите за безопасност в работната програма 
на агенциите на Комисията, които развиват дейност в сферата на транспортната 
безопасност;

11. счита, че планинските райони на ЕС ще бъдат особено засегнати от изменението 
на климата, което напредва с по-бързи темпове в тези уязвими райони, и че то 
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ще окаже отражение върху заетостта, достъпността на местата, земеползването, 
туризма и инфраструктурите, които биха оправдали в тази Бяла книга 
предвиждането на конкретни действия за " подобряване на издръжливостта на 
планинските райони"; поради това предлага Комисията да изготви насоки на 
Общността за приспособяване към изменението на климата в планинските 
райони като част от общата политика за териториално планиране поради това 
предизвикателство, тъй като става въпрос за особено чувствителни географски 
зони, като например крайбрежните и морски зони;

12. призовава Комисията и държавите-членки да прилагат конкретни мерки за 
защита на крайбрежните зони и морската среда, в съответствие с общата морска 
политика, при надлежно отчитане на морския транспорт, защитата на морската 
среда и управлението и развитието на морските зони като част от интегрирания 
подход;

13. призовава Комисията да инвестира в научни изследвания и новаторство за 
приспособяване на транспорта и неговата инфраструктура към последствията от 
изменението на климата и крайните метеорологични условия, особено в 
крайбрежните и морските зони, планинските райони и земетръсните зони, в 
съчетание с научни изследвания за намаляване на факторите, причиняващи 
изменението на климата, включително програми за екологосъобразни превозни 
средства, „интелигентни” транспортни системи и системи за управление на 
движението;

14. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават и подкрепят 
дългосрочното интегрирано планиране на транспортните и енергийни 
инфраструктури и свързаното със земеползването планиране;

15. призовава Комисията, като абсолютно неотложен въпрос, да подобри 
познанията и наблюденията във връзка с въздействието на климата с помощта на 
Европейската агенция за околната среда, Съвместния изследователски център и 
Европейската обсерватория за сушите, при използване при всяка възможност на 
нови спътникови технологии за наблюдение и „интелигентни" транспортни 
системи;

16. по-специално призовава Комисията да обърне особено внимание на 
картографирането и оценката на въздействията в планинските и крайбрежните 
райони, където се предполага, че покачващите се температури и повишаването 
на морското равнище биха могли да предизвикат значителни промени в 
туристическия отрасъл, от който те са зависими в огромно степен, и при 
необходимост да предложи предприемането на мерки;

17. счита, че действията, предложени в тази Бяла книга, са доста неясни по 
отношение на инструментите и финансирането; призовава Комисията да отдава 
предпочитание на начините на финансиране, които са в съответствие с принципа 
„замърсителят плаща”, за всички видове транспорт; призовава Комисията да 
допълни финансирането за приспособяване към изменението на климата чрез 
мобилизиране на структурните фондове и на някои от бюджетните кредити от 
Европейския план за икономическо възстановяване и чрез отдаване на 
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предимство на финансирането на решения на предизвикателствата на 
изменението на климата в следващата финансова перспектива за периода след 
2013 г., така че всичко това да спомогне за реализирането на екологосъобразен и 
устойчив растеж, за създаването на работни места и за подпомагането на 
заинтересованите участници в отрасъла на транспорта и туризма чрез 
новаторство и научни изследвания; подчертава, че всички видове транспорт 
трябва да включат външните разходи във връзка с изменението на климата;

18. подчертава, че политиките в областта на транспорта следва да бъдат по-
ефективно включени в други области на политиките, като например енергийна 
сигурност, водоснабдяване, планиране на земеползването, градско планиране и 
обществено здраве, с цел постигане на системен подход за приспособяване към 
изменението на климата;

19. счита, че Насочваща група относно въздействията на климата и адаптацията би 
могла да предвиди участието на членове на ЕП, извършващи дейност в рамките 
на съответните парламентарните комисии на ЕП (а именно комисията по 
земеделие и развитие на селските райони, комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм);

20. подчертава, че Договорът от Лисабон вече дава право на Комисията да 
предприеме мерки за подпомагане и координация в областта на туризма; 
призовава  Комисията да предложи мерки и действия, позволяващи 
определянето на стратегия за конкретно адаптиране за туристическия отрасъл 
(подобряване на познанията върху отражението на изменението на климата, 
политика за предотвратяване на рисковете и за приспособяване към 
последвалите изменения, информация, предназначена за потребителите и т.н.);

21. подчертава необходимостта от достъпна, подробна и цялостна информация за 
широката общественост и заинтересованите участници в отраслите транспорт и 
туризъм относно причините и въздействията на изменението на климата и 
относно начините, по които тези изменения могат да изменят начина на живот и 
транспортните средства, видовете пътуване, организацията на тези отрасли, 
изграждането и поддръжката на инфраструктурата и таксите за нейното 
ползване, териториалното планиране и доставката на природни ресурси; 
подчертава, че подходящото финансиране за тези информационни кампании е от 
решаващо значение и че следва да се отчита необходимостта от 
приспособяването на тази информация към конкретните държави-членки и 
техните региони.
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