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КРАТКА ОБОСНОВКА

Пакетът от предложения за „Хоризонт 2020“, изготвен в пълно съответствие със 
съобщението на Комисията „Бюджет за стратегията „Европа 2020“, е изцяло в подкрепа 
на стратегията „Европа 2020“, в която научните изследвания и иновациите са 
определени като централен елемент за постигането на целите за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. Пакетът се състои от предложения за:

(1) рамковата програма „Хоризонт 2020“ (по Договора за функционирането на 
Европейския съюз — съкратено ДФЕС),
(2) единен набор от правила за участие и разпространение на резултатите (ДФЕС);
(3) единна специфична програма за изпълнението на „Хоризонт 2020“ (ДФЕС); както и
(4) единно предложение за съответните части на „Хоризонт 2020“ по Договора за 
създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом).

Общият политически контекст за посочените законодателни предложения е описан в 
съобщение на Комисията, прието заедно с тях, в което се разглеждат множество важни 
междусекторни елементи, като например опростяване и как е подобрен подходът към 
иновациите.

„Хоризонт 2020“ пряко допринася за справяне с големите обществени 
предизвикателства, установени в „Европа 2020“ и в нейните водещи инициативи. Тя ще 
допринесе и за изграждането на водещи позиции на промишлеността в Европа. 
Благодарение на нея също така ще се повишат още повече високите постижения на 
научната база, което е от съществено значение за устойчивостта и дългосрочния 
просперитет и благосъстояние на Европа. За постигането на посочените цели 
предложенията включват пълна гама от мерки за подкрепа, които са интегрирани в 
цялостния цикъл на изследвания и иновации. Следователно „Хоризонт 2020“ обединява 
и усилва дейностите, финансирани понастоящем по 7-та рамкова програма за научни 
изследвания, по отнасящите се до иновациите части на Рамковата програма за
конкурентоспособност и иновации, и по линия на Европейския институт за иновации и 
технологии. По този начин с предложенията се цели също значително да бъдат 
опростени условията за участниците.

Рамкова програма и специфична програма

Комисията TRAN разгледа два документа: предложението за регламент COM(2011) 
809, подлежащо на процедурата за съвместно вземане на решение, и документ 
COM(2011) 811, подлежащ на процедурата на консултация. Тъй като процедурата на 
консултация предоставя на Европейския парламент само ограничена роля — без 
възможност за действителни преговори по съдържанието със Съвета, докладчикът 
реши да съсредоточи дейността на комисията TRAN върху рамковата програма и 
евентуално да въведе важни елементи на специфичната програма в рамковата 
програма. Комисията ITRE посочи, че би могла да следва същия подход.

Докладчикът по това становище реши да съсредоточи своята работа единствено върху 
частта, отнасяща се до транспорта, предвид факта, че това становище е становището на 
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комисията по транспорт и туризъм. В програмата „Хоризонт 2020“ измерението на 
транспорта се разглежда от гледна точка на екологосъобразния, интелигентен и 
интегриран транспорт. Докладчикът желае да следва тази линия, но като я приведе в 
съответствие с позицията на комисията по транспорт и туризъм на Европейския 
парламент, изразена в приетите по-рано доклади.

Също така докладчикът желае да наблегне върху съществените аспекти на политиката 
на транспорта като енергийните доставки на ЕС, диверсификацията на енергийните 
източници за транспорта и тяхното въздействие върху околната среда.

Освен това, в контекста на силна икономическа конкуренция в световен мащаб в 
сектора на транспорта, докладчикът желае да припомни колко е важно да се поддържа 
и засилва развитието и иновациите в Европейския съюз в този сектор, за да се даде 
тласък на растежа и да се създадат работни места.

В допълнение с оглед на демографското развитие в Европа, на промените в начина на 
живот на европейците и на стремежа за ефективен и конкурентоспособен вътрешен 
пазар, в доклада се поставя ударение върху качеството на транспортните системи, 
които трябва да бъдат мултимодални, и се отбелязва, че мобилността в градските зони 
представлява основно предизвикателство. За тази цел трябва да се насърчи създаването 
на общност на знание и иновации (ОЗИ) в областта на градската мобилност.

На последно място докладчикът желае отново да потвърди съществената социална роля 
на транспорта, по-специално по отношение на най-уязвимите лица, както и това, че 
доброто планиране на транспорта позволява да се гарантира териториалното 
сближаване и да се води борба с неравенствата.

„Хоризонт 2020“ и Механизмът за свързване на Европа (МСЕ)

Програмата „Хоризонт 2020“ и Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) — другата 
важна намеса във връзка с бюджета на ЕС за транспортния сектор, трябва да бъдат 
координирани по начин, който да гарантира допълняемостта, като същевременно се 
избягват възможни припокривания. Освен това е важно координацията между МСЕ и 
„Хоризонт 2020“ да гарантира, че веригата за научни изследвания и иновации, която 
води до внедряване на инфраструктурата, не е прекъсната. Тази координация е от 
решаващо значение в период, в който ще бъде необходим значителен технологичен 
напредък в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ, за да се помогне на ЕС да 
изпълни амбициозните цели на стратегията си „Европа 2020“.

Важно е да се подчертае, че всяка подкрепа по отношение на дейностите за научните 
изследвания и иновациите, оказвана чрез финансови инструменти, ще бъде 
осъществена чрез свързаните с „Хоризонт 2020“ финансови инструменти.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения.

(3) Съюзът е решен да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“, с която се 
преследва интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се изтъква 
ролята на научните изследвания и 
иновациите като ключови фактори за 
социален и икономически просперитет, 
както и за устойчивост на околната 
среда, и се поставя целта разходите за 
НИРД до достигнат 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., 
като същевременно се разработи и 
показател за интензивността на 
иновациите. В този контекст, водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ задава 
стратегически и интегриран подход към 
научните изследвания и иновациите, 
като определя рамката и целите, за 
чието постигане следва да допринесе 
бъдещото финансиране от Съюза на 
научните изследвания и иновациите. 
Научните изследвания и иновациите са 
ключови фактори и за други водещи 
инициативи по „Европа 2020“, а именно 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“. Ключова роля за постигането 
на целите на „Европа 2020“ по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите играе и политиката на 
сближаване чрез изграждане на 
необходимия капацитет и осигуряване 
на „стълбище“ към високи постижения.
Следва да се вземе предвид различната 
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степен на развитие в регионите и 
направените инвестиции в научни 
изследвания и иновации, като се 
подпомагат регионите, които са най-
отдалечени от целите, определени в 
стратегия „Европа 2020“, чрез 
конкретни действия и/или програми;

Обосновка

Различията в равнището на развитие в европейските региони, по-специално по 
отношение на иновациите и научните изследвания, означава, че някои региони са все 
още далеч от постигане на целите, определени в стратегия „ЕС 2020“. Следователно 
някои региони следва да бъдат подкрепени с конкретни действия, за да се доближат 
до постигане на целите на „ЕС 2020“, в съответствие с равнищата им на инвестиции 
в областта на научните изследвания и иновациите.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) В Бялата книга, озаглавена 
„Пътна карта за постигането на 
Единно европейско транспортно 
пространство – към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“1, Комисията счита, че 
политиката за научни изследвания и 
иновации в областта на транспорта 
следва да осигурява нарастваща и 
последователна подкрепа за 
разработване на ключови технологии 
с оглед преобразуването на 
европейската транспортна система в 
една съвременна, ефективна, 
устойчива и достъпна услуга. Бялата 
книга определя постигането до 2050 г. 
на целта за намаляване с 60 % на 
равнището на отделяните през 1990 
г. емисии на парникови газове.
__________________
1 COM(2011)0144
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, транспорта, околната 
среда, конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони и 
Механизма за свързване на Европа, 
които конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

Обосновка

Необходимо е да се установи връзка между рамковата програма „Хоризонт 2020“ и 
МСЕ като се има предвид, че, за да се постигнат целите на Бялата книга за 
транспорта, е от съществено значение да се постави акцент върху интелигентен 
екологичен транспорт, което ще бъде възможно единствено чрез финансиране на 
иновациите и научните изследвания в областта на транспорта.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) По-голямо въздействие следва да се 
постигне и чрез съчетаването на
„Хоризонт 2020“ със средства от 

(29) По-голямо въздействие следва да се 
постигне и чрез съчетаването на
„Хоризонт 2020“ със средства от 
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частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за по-
широки цели по
конкурентоспособността на Европа и да 
спомогнат за справяне с обществени 
предизвикателства. С използването на 
по-подходящи за целта структури могат 
да бъдат продължени публично-
частните партньорства под формата на 
съвместни технологични инициативи, 
стартирани съгласно Решение 
№ 1982/2006/EO на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 година относно Седмата рамкова 
програма на Европейската общност за 
научни изследвания, технологично 
развитие и демонстрационни дейности
(2007—2013 г.).

частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за по-
широки цели в областта на
конкурентоспособността на Европа и да 
спомогнат за справяне с обществени 
предизвикателства. С използването на 
по-подходящи за целта структури могат 
да бъдат продължени публично-
частните партньорства под формата на 
съвместни технологични инициативи,
стартирани съгласно Решение 
№ 1982/2006/EO на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 година относно Седмата рамкова 
програма на Европейската общност за 
научни изследвания, технологично 
развитие и демонстрационни дейности
(2007—2013 г.), както и могат да 
бъдат създадени нови такива.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа посредством намаляване на 
различията в областта на научните 
изследвания и иновациите в по-слабо 
развитите региони на ЕС чрез 
специфични действия и програми.
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Обосновка

Това позоваване е вече включено в съображения, но следва да бъде включено в самия 
регламент в члена, озаглавен „Добавена стойност на Съюза“. Следва да се обърне 
специално внимание на различията в равнището на развитие по отношение на 
инвестициите в иновации и научни изследвания.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) да поддържат тесни икономически 
връзки със Съюза и са в географска 
близост до него;

iii) да поддържат тесни икономически 
връзки със Съюза и са в географска 
близост до него или да поддържат 
специални исторически и културни 
връзки с държави — членки на Съюза;

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който да гарантира, че приоритетите и 
подпомаганите дейности отговарят на 
променящите се нужди и са съобразени 
с развитието на науката, технологиите, 
иновациите, пазарите и обществото, 
като иновациите обхващат стопански, 
организационни и социални аспекти.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който да гарантира, че приоритетите и 
подпомаганите дейности отговарят на 
променящите се нужди и са съобразени 
с развитието на науката, технологиите, 
иновациите, пазарите и обществото, 
като иновациите обхващат стопански, 
организационни и социални аспекти.
Неутралността на технологиите е 
абсолютно необходимо
предварително условие за ефективна 
политика в областта на иновациите.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове, Механизма за 
свързване на Европа и специфичните 
програми и мерки за осигуряване на 
подкрепа и компенсации в рамките на 
регионалната политика и 
политиката на сближаване.

Обосновка

С оглед на постигане на съгласуваност и ефикасност, следва да се гарантира 
взаимното допълване между програмата „Хоризонт 2020“ и програмите за 
финансиране на ЕС, по-специално МСЕ и структурните фондове, които също следва 
да вземат предвид специфични програми и мерки.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Публично-частните 
партньорства следват прозрачни 
процедури за осигуряване на средства, 
като с цел да се позволи по-голяма 
гъвкавост средствата могат да бъдат 
отпускани чрез покани за представяне 
на предложения на състезателна 
основа или да бъдат пряко 
разпределяни, когато това е 
оправдано.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) мерки в съответствие с 
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политическите приоритети на ЕС;

Изменение 11

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 14 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, и биоикономика;

б) продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, устойчив туризъм и 
биоикономика;

Изменение 12

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работата по конкретната цел
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ включва и дейност за
„премахване на разделението по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите“ с конкретни мерки за 
стимулиране на високи постижения в 
по-слабо развитите региони на Съюза.

Работата по конкретната цел
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ включва и дейност за
„премахване на разделението по 
отношение на научните изследвания и 
иновациите“ с конкретни мерки за 
стимулиране на високи постижения в 
по-слабо развитите региони на Съюза, 
по-специално в най-отдалечените 
региони, в съответствие с техните 
специфични характеристики, 
посочени в членове 174, 349 и 355 от 
ДФЕС.

Изменение 13

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 2 – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.3 – буква д) –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се проектират и разработят 
конвергентни технологии за създаване 

Да се проектират и разработят 
конвергентни технологии за създаване 
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на нови възможности за бизнес, 
включително съхраняване на материали 
с историческа или културна стойност.

на нови възможности за бизнес, 
включително съхраняване на материали 
с историческа или културна стойност, 
както и да се подобрят мрежите на 
дестинациите за екотуризъм и 
устойчив туризъм в областта на 
историческото, културното, 
промишленото и природното 
наследство.

Изменение 14

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 3 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, и биоикономика

2. Продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, устойчив туризъм и 
биоикономика

Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Целта е да се подобри 
изграждането на мрежи и 
осведомеността в рамките на 
потенциала на европейския 
екологичен и устойчив туризъм, като 
по този начин бъде по-добре 
защитено културното, 
историческото, промишленото и 
природното наследство.

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ускоряване на това развитие ще изисква 
стратегически подход на съюзно
равнище, обхващащ енергийните 
доставки, търсенето и използването в 
сгради, услугите, транспорта и 
промишлените вериги за създаване на 
добавена стойност. Това ще изисква 
обединяване на ресурси в целия Съюз, 
включително фондовете на политиката 
на сближаване, по-специално чрез 
национални и регионални стратегии за 
интелигентно специализиране, схеми за 
търговия с емисии (ETS), обществени 
поръчки и други механизми за 
финансиране. Това ще изисква и 
политики за регулиране и разгръщане на 
употребата на възобновяеми енергийни 
източници и за повишаване на 
енергийната ефективност, целенасочена 
техническа помощ и изграждане на 
капацитет за премахване на пречките от 
нетехнологично естество.

Ускоряване на това развитие ще изисква 
стратегически подход на равнище Съюз, 
обхващащ енергийните доставки, 
търсенето и използването в сгради, 
услугите, транспорта и промишлените 
вериги за създаване на добавена 
стойност. Това ще изисква обединяване 
на ресурси в целия Съюз, включително 
фондовете на политиката на
сближаване, по-специално чрез 
национални и регионални стратегии за 
интелигентно специализиране, схеми за 
търговия с емисии (ETS), обществени 
поръчки и други механизми за 
финансиране. Това ще изисква и 
политики за регулиране и разгръщане на 
употребата на възобновяеми енергийни 
източници и за повишаване на 
енергийната ефективност, целенасочена 
техническа помощ и изграждане на 
капацитет за премахване на пречките от 
нетехнологично естество. Що се 
отнася до най-отдалечените региони, 
следва да се счита, че възможността 
за стимули ще им позволи да 
разработват възобновяеми източници 
на енергия и съответно да се 
възползват от своя потенциал за 
алтернативна енергия, като 
същевременно намалят своята 
зависимост от изкопаеми горива.

Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 3 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Интелигентен, екологосъобразен и 
интегриран транспорт

4. Интелигентен, екологосъобразен и 
интегриран транспорт и мобилност

Изменение 18
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Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
европейска транспортна система, която 
да е ресурсно ефективна, да щади 
околната среда, безопасна и цялостна в 
полза на гражданите, икономиката и 
обществото.

Конкретната цел е да се постигне 
европейска транспортна система, която 
да е ресурсно ефективна, да щади
климата и околната среда, безопасна и
оперативно съвместима в полза на 
гражданите, потребителите, 
работниците и служителите,
икономиката, както и обществото.

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа трябва да съчетае
нарастващите потребности на 
гражданите си от мобилност с 
императивите за икономическа мощ и с 
изискванията за общество с ниски 
емисии на въглероден диоксид и за 
икономика, която да е устойчива на 
изменението на климата. Въпреки своя 
растеж, транспортният сектор трябва 
значително да намали емисиите си на 
парникови газове и други отрицателни 
въздействия върху околната среда, 
както и да прекъсне зависимостта си от 
нефта, като същевременно се поддържат 
високи равнища на ефективност и 
мобилност.

Европа трябва да съчетае променящите 
се потребности по отношение на
мобилността на гражданите си, които 
са моделирани от новите демографски 
и обществени предизвикателства, и 
на териториалното сближаване с 
императивите за икономическа мощ и с 
изискванията за общество с ниски 
емисии на въглероден диоксид и за 
икономика, която да е устойчива на 
изменението на климата. Въпреки своя 
растеж, транспортният сектор трябва 
значително да намали емисиите си на 
парникови газове и други отрицателни 
въздействия върху околната среда, 
както и да прекъсне зависимостта си от 
нефта и от други изкопаеми горива,
които в голяма степен се доставят 
от трети държави и чиито доставки 
са ограничени, като същевременно се 
поддържат високи равнища на 
ефективност и мобилност, без да се 
увеличава отдалечеността на 
регионите, които вече са изолирани, 
по-специално най-отдалечените 
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региони.

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Устойчива мобилност може да бъде 
постигната единствено чрез коренна 
промяна в транспортната система 
благодарение на пробиви в научните 
изследвания в областта на транспорта, 
мащабни иновации и съгласувано 
общоевропейско прилагане на по-
екологични, по-сигурни и по-
интелигентни транспортни решения.

Устойчива мобилност може да бъде 
постигната единствено чрез коренна 
промяна в транспортната система 
благодарение на пробиви в научните 
изследвания в областта на транспорта, 
мащабни иновации и съгласувано 
общоевропейско прилагане на по-
екологични, по-сигурни и по-
интелигентни транспортни решения, 
включително инвестиции в 
иновативна инфраструктура за 
всички видове транспорт.

Изменение 21

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите в 
транспорта трябва да допринасят за 
създаването на Единно европейско 
транспортно пространство, чрез 
разработване на технологии и
системи, като например ETCS 
(Европейска система за управление на 
влаковете) и ERTMS (Европейска 
система за управление на 
железопътното движение), насочени 
към премахване на трансграничните 
пречки. Също така в цяла Европа 
трябва да се подкрепят и прилагат 
технологии и системи, улесняващи 
мобилността на гражданите на 
Съюза, като например европейски 
програмен продукт за планиране на 
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пътувания чрез комбиниран 
транспорт.

Изменение 22
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите 
трябва да доведат до целенасочен и 
своевременен напредък, който ще 
спомогне да се постигнат основните 
цели на политиката на Съюза и 
същевременно да се повиши 
икономическата конкурентоспособност, 
да се подкрепи преходът към устойчива 
към изменението на климата 
нисковъглеродна икономика и да се 
запазят водещите позиции на световния 
пазар.

Научните изследвания и иновациите 
трябва да доведат до целенасочен и 
своевременен напредък, който ще 
спомогне да се постигнат основните 
цели на политиката на Съюза и 
същевременно да се повиши 
икономическата конкурентоспособност, 
да се подкрепи преходът към устойчива 
към изменението на климата 
нисковъглеродна икономика, да се 
повиши мобилността в Европа и да се 
запазят водещите позиции на световния 
пазар.

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Транспортът е основен двигател на 
икономическата конкурентоспособност 
и растежа на Европа. Той осигурява 
мобилността на хора и стоки, 
необходима за интегрирания единен
европейски пазар, както и за отвореното 
и приобщаващо общество. Той 
представлява един от най-важните 
европейски активи във връзка с 
промишления капацитет и качеството на 
обслужване, като играе водеща роля на 
световните пазари. На транспортния 
сектор заедно с производството на 
транспортно оборудване се падат 6,3 % 
от БВП на Съюза. Същевременно 
европейският транспортен сектор е 

Транспортът е основен двигател на 
икономическата конкурентоспособност 
и растежа на Европа. Той осигурява
териториално сближаване и
мобилността на хора и стоки, 
необходима за интеграцията на 
единния европейски пазар, както и за 
отвореното и приобщаващо общество, 
като намалява изолацията на 
европейските региони на всички 
равнища. Той представлява един от 
най-важните европейски активи във 
връзка с промишления капацитет и 
качеството на обслужване, като играе 
водеща роля на световните пазари. На 
транспортния сектор заедно с 
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изправен пред все по-ожесточена 
конкуренция от други части на света.
Ще бъдат необходими принципно 
нови технологии, за да се осигури 
бъдещото конкурентно предимство 
на Европа и се ограничат 
недостатъците на нашата сегашна 
транспортна система.

производството на транспортно 
оборудване се падат 6,3 % от БВП на 
Съюза и около 13 милиона работни 
места. Същевременно европейският 
транспортен сектор е изправен пред все 
по-ожесточена конкуренция от други 
части на света. За целите на 
стратегията за икономическо 
възстановяване и насърчаването на 
нашето промишлено ноу-хау е 
необходимо да се засилят 
европейските ангажименти в 
подкрепа на всички транспортни 
сектори, предвид тяхното 
икономическо и технологично 
значение.

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Транспортният сектор е един от 
основните източници на парникови 
газове и генерира до една четвърт от 
всички емисии. Транспортът зависи на 
96 % от изкопаеми горива. 
Междувременно все по-сериозен става 
проблемът с претоварването; системите 
все още не са достатъчно 
„интелигентни“; алтернативите за 
прехвърляне между различните 
видове транспорт не винаги са 
привлекателни; смъртните случаи 
остават на трагично високо равнище, 
като техният годишен брой в 
Европейския съюз възлиза на 34 000; 
гражданите и предприятията очакват 
транспортната система да е безопасна и 
сигурна. Градските условия създават 
специфични проблеми за устойчивостта 
на транспорта.

Транспортният сектор е един от 
основните източници на парникови 
газове и генерира до една четвърт от 
всички емисии. Транспортът зависи на 
96 % от изкопаеми горива. 
Междувременно все по-сериозен става 
проблемът с претоварването; системите 
все още не са достатъчно 
„интелигентни“; алтернативите за 
преход към по-устойчиви видове 
транспорт не винаги са привлекателни; 
смъртните случаи остават на трагично 
високо равнище, като техният годишен 
брой в Европейския съюз възлиза на 
34 000; гражданите и предприятията 
очакват транспортната система да е 
достъпна за всички, безопасна и 
сигурна. Градските условия създават 
специфични проблеми за по-добрия 
баланс на качеството на живот и
устойчивостта на транспорта и 
мобилността.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Очакваните темпове на растеж на 
транспорта ще доведат само след 
няколко десетилетия до блокиране на
движението в Европа и ще направят 
непоносими икономическите разходи 
по него и въздействието му върху
обществото. Прогнозира се броят 
пътникокилометри да се удвои през 
следващите 40 години и да нараства два 
пъти по-бързо за пътуванията по 
въздуха. Очаква се до 2050 г. емисиите 
на CO2 да нараснат с 35 %. Разходите 
поради задръствания ще се увеличат с 
около 50 % на почти 200 млрд. EUR
годишно. Външните разходи, 
причинени от произшествия, ще се 
увеличат с около 60 млрд. EUR в 
сравнение с 2005 г.

Очакваните темпове на растеж на 
транспорта биха могли да доведат само 
след няколко десетилетия движението в 
Европа до тежки задръствания с 
катастрофални последици за 
икономиката и обществото.
Прогнозира се броят пътникокилометри 
да се удвои през следващите 40 години 
и да нараства два пъти по-бързо за 
пътуванията по въздуха. Очаква се до 
2050 г. емисиите на CO2 да нараснат с 
35 %. Разходите поради задръствания 
ще се увеличат с около 50 % на почти
200 милиарда евро годишно. Външните 
разходи, причинени от произшествия, 
ще се увеличат с около
60 милиарда евро в сравнение с 2005 г.

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От решаващо значение ще бъде да се 
подпомагат и развиват новаторски 
концепции за предоставяне на 
транспортни услуги и услуги за 
мобилност чрез съществени 
подобрения в „зелената“ логистика и 
в управлението на мобилността. 
Нови подходи в производството, 
складирането и доставката на стоки, 
както и по-ефикасни и рационални 
отговори на потребностите от 
мобилност и използване на 
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инструменти за комуникация, следва 
да доведат до общество с по-малко 
отпадъци в свързаните с транспорта 
и мобилността услуги. Установява се 
връзка между политиките за 
избягване на ползването на 
транспорт и трудовата заетост.

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това запазването на сегашното 
положение не е допустимо. Научните 
изследвания и иновациите, определяни 
от политически цели и насочени към 
ключовите предизвикателства, ще 
допринесат съществено за постигане на 
целите на Съюза: световното затопляне 
на климата да се ограничи на 2 ºC, да се 
понижат с 60 % емисиите на CO2  от 
транспорта, драстично да се намалят 
задръстванията и дължащите се на 
произшествия разходи, както и към
2050 г. почти да изчезнат смъртните 
случаи по пътищата.

Поради това запазването на сегашното 
положение не е допустимо. Научните 
изследвания и иновациите, определяни 
от политически цели и насочени към 
ключовите предизвикателства,
допринасят съществено за постигане на 
целите на Съюза: световното затопляне
на климата да се ограничи на 2 ºC и да 
се понижат с 60 % емисиите на CO2 от 
транспорта. За да се постигнат 
целите до 2050 г., е необходимо да се 
формулират по-специфични и 
конкретни разпоредби за периода до 
2020 г. Преди всичко това налага 
амбициозни намаления на емисиите 
на CO2 и други емисии на парникови 
газове от транспортния сектор (от 
равнищата през 2009 г.). 
Намаляването на емисиите ще се 
определя в съответствие с всеки вид 
транспорт с оглед постигането на 
целите 20-20-20. Научните 
изследвания и иновациите трябва 
също така да спомогнат за 
интернализиране на външните 
разходи до 2020 г., драстично да 
намалят задръстванията и дължащите се 
на произшествия разходи, и да се 
стремят към решително разрешаване 
на проблемите с пътната 
безопасност с оглед прекратяване на
смъртните случаи по пътищата до 
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2050 г. и, в съответствие с тази цел, 
да се стремят към намаляване 
наполовина на броя на жертвите по 
пътищата до 2020 г. В своята Бяла 
книга, озаглавена „Пътна карта за 
постигането на Единно европейско 
транспортно пространство – към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“, Комисията призовава 
тези цели да бъдат постигнати 
посредством новаторска, устойчива и 
ефикасна транспортна политика.

Изменение 28
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проблемите със замърсяването на 
околната среда, задръстванията, 
безопасността и сигурността са общи за 
целия Европейски съюз и изискват 
съвместен общоевропейски отговор.
Ускореното разработване и внедряване 
на нови технологии и новаторски 
решения за превозните средства,
инфраструктурите и управлението на 
транспорта ще бъде от ключово 
значение за постигане на по-чиста и по-
ефективна транспортна система в 
Съюза; за ограничаване на изменението 
на климата и за подобряване на 
ресурсната ефективност; за запазване на 
водещите позиции на Европа на 
световните пазари за продукти и услуги, 
свързани с транспорта. Тези цели не 
могат да се постигнат само чрез 
разпокъсани национални усилия.

Проблемите със замърсяването на 
околната среда, задръстванията, 
безопасността и сигурността са общи за 
целия Европейски съюз и изискват 
съвместен общоевропейски отговор.
Ускореното разработване и
хармонизирано внедряване на нови 
технологии и новаторски решения за 
превозните средства, които осигуряват 
съгласуваното развитие на 
инфраструктурата и управлението на 
транспорта ще бъде от ключово 
значение за постигане на по-чиста, по-
безопасна и по-ефективна транспортна 
система в Съюза; за ограничаване на 
изменението на климата и за 
подобряване на ресурсната 
ефективност; за запазване на водещите 
позиции на Европа на световните пазари 
за продукти и услуги, свързани с 
транспорта. Тези цели не могат да се 
постигнат само чрез разпокъсани 
национални усилия. Също така е 
крайно наложително да се подкрепят 
вече съществуващите решения 
посредством създаването на 
ефективни, интелигентни, 
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оперативно съвместими и 
взаимосвързани системи в подкрепа на 
системите SESAR, „Галилео“, 
EGNOS, ГМОСС, ERTMS, RIS, 
SafeSeaNet, LRIT и ТСОС. 
Инициативи като E-safety и E-call 
трябва също така да продължат да 
бъдат следвани.

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение I – част ІII – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансирането на съюзно равнище на 
научните изследвания и иновациите в 
областта на транспорта ще допълва 
дейностите на държавите членки чрез 
съсредоточаване върху дейности с ясно 
изразена европейска добавена стойност.
Това означава, че ще се наблегне върху 
приоритетни области, които отговарят 
на целите на европейската политика; 
когато е необходимо постигането на 
критична маса от усилия; когато трябва 
да се прилагат оперативно съвместими
общоевропейски транспортни решения;
или когато транснационалното 
обединяване на усилията може да 
намали рисковете по инвестиране в 
научни изследвания, да създаде условия 
за общи стандарти и съкрати 
необходимото време за пазарна 
реализация на резултатите от научните 
изследвания.

Финансирането на равнище Съюз на 
научните изследвания и иновациите в 
областта на транспорта ще допълва 
дейностите на държавите членки чрез 
съсредоточаване върху дейности с ясно 
изразена европейска добавена стойност.
Това означава, че ще се наблегне върху 
приоритетни области, които отговарят 
на целите на европейската политика,
когато е необходимо постигането на 
критична маса от усилия; когато трябва 
да се прилагат общоевропейски 
транспортни системи, модерни 
източници на задвижване и енергия,
оперативно съвместими транспортни 
решения или мултимодални 
инфраструктури; или когато 
транснационалното обединяване на 
усилията може да премахне пречките в 
транспортната система (например 
ниското равнище на иновации по 
отношение на инфраструктура в ЕС-
12) и да намали рисковете по 
инвестиране в научни изследвания, да 
създаде условия за общи стандарти и
стандартизация и съкрати 
необходимото време за пазарна 
реализация на резултатите от научните 
изследвания.



PE491.273v02-00 22/35 AD\913053BG.doc

BG

Изменение 30
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователските и 
иновационните дейности включват 
широк спектър от инициативи, които 
обхващат цялата верига за иновации. 
Няколко дейности са специално 
предназначени да спомагат за пазарната 
реализация на резултатите: програмен 
подход към научните изследвания и 
иновациите, демонстрационни проекти, 
действия за пазарно разпространение и 
подкрепа за стандартизация, регулиране 
и новаторски стратегии за обществени 
поръчки — всичко това служи на тази 
цел. Освен това използването на 
ангажимента и експертния опит на 
заинтересованите страни ще спомогне 
за внедряването на резултатите от 
научните изследвания в транспортния 
сектор.

Научноизследователските и 
иновационните дейности включват 
широк спектър от инициативи, които 
обхващат цялата верига за иновации и 
следват интегриран подход за 
новаторски транспортни решения, 
като се започне от новаторството по 
отношение на превозните средства и 
се стигне до инфраструктурата, 
както и до транспортните системи. 
Няколко дейности са специално 
предназначени да спомагат за пазарната 
реализация на резултатите: програмният 
подход към научните изследвания и 
иновациите, демонстрационните 
проекти, действията за пазарно 
разпространение и подкрепата за 
стандартизация, регулиране и 
новаторски стратегии за обществени 
поръчки — всичко това служи на тази 
цел. Освен това използването на 
ангажимента и експертния опит на 
заинтересованите страни ще спомогне 
за намаляване на различията между 
резултатите от научните изследвания 
и внедряването на резултатите от 
научните изследвания в транспортния 
сектор.

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестирането в научни изследвания и 
иновации за щадяща повече околната 
среда, по-интелигентна и интегрирана в 
по-голяма степен транспортна система 
ще допринесе значително за постигане 

Инвестирането в научни изследвания и 
иновации за щадяща повече околната 
среда, по-интелигентна, по-надеждна и 
интегрирана в по-голяма степен 
транспортна система ще допринесе 
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на целите на „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, както и на целите на водещата 
инициатива „Съюз за иновации“.
Дейностите ще спомогнат за 
създаването на единно европейско 
транспортно пространство съгласно 
Бялата книга за транспорта. Те ще
допринесат и за постигане на 
политическите цели, изложени в 
водещите инициативи „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“,
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията“ и „Програма в областта 
на цифровите технологии за Европа“.

значително за постигане на целите на
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, както и 
на целите на водещата инициатива
„Съюз за иновации“. Дейностите ще 
спомогнат за създаването на единно 
европейско транспортно пространство 
съгласно Бялата книга за транспорта. Те 
ще участват в постигането на 
политическите цели, изложени в 
водещите инициативи „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“,
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията“ и „Програма в областта 
на цифровите технологии за Европа“.
Също така ще бъдат предприети 
мерки за гарантиране на 
съгласуваност с други части на тези 
програми, по-специално чрез 
създаването на общност на знанието 
и иновациите за градска мобилност и 
интелигентни градове.

Изменение 32
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква а) – въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Ресурсно ефективен 
екологосъобразен транспорт

а) Ресурсно ефективен транспорт, 
зачитащ опазването на околната 
среда и здравето на гражданите

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 4 – подточка 4.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се сведе до минимум 
въздействието на транспорта върху 
климата и околната среда, като се 
подобри неговата ефективност на
използване на природни ресурси и се 
намали зависимостта му от изкопаемите 

Целта е да се сведе до минимум 
въздействието на транспорта върху 
климата и околната среда, както и 
върху общественото здраве, като се 
подобри неговото качество,
ефективност и ефикасност при
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горива. използване на природни ресурси и се 
намали зависимостта му от изкопаемите 
горива, като същевременно се 
диверсифицират неговите източници 
на доставки.

Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква а) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към: 
намаляване на консумацията на ресурси 
и на емисиите на парникови газове, да 
се подобри ефективността на 
превозните средства, както и да се 
ускори разработването и внедряването 
на ново поколение електрически и 
други превозни средства с ниски или 
нулеви емисии, включително 
посредством революционен напредък 
при двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата; да се проучи и 
оползотвори потенциалът на 
алтернативни горива и на новаторски 
и по-ефективни системи за 
задвижване, включително горивна 
инфраструктура; да се оптимизира
използването на инфраструктурите 
посредством интелигентни 
транспортни системи и 
интелигентно оборудване; и да се 
увеличи използването особено в 
градските зони на управление на
потребностите, както и на 
обществен и немоторизиран 
транспорт.

Дейностите са насочени, като първа 
стъпка, към: намаляване на 
консумацията на ресурси и на емисиите 
на парникови газове и подобряване на 
енергийната ефективност на всички 
видове превозни средства, ускоряване 
на разработването и внедряването на 
ново поколение превозни средства с 
ниски или нулеви емисии (напр. 
електрически, хибридни и водородни 
превозни средства, което означава не 
само автомобили, но също така 
електрически велосипеди, трамваи и 
влакове) и на съпътстващата 
инфраструктура, включително 
посредством революционен напредък 
при двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата, както и
използването на възобновяема енергия 
в железопътния, водния и въздушния 
транспорт. Необходимо е също така 
да е налице политика на управление 
на отпадъците, свързана с тези 
иновации.

Освен това следва да се насърчават 
всички иновации, целящи 
постигането на ниски или нулеви 
емисии във всички видове транспорт, 
включително развиването и 
овладяването на огромния потенциал 
на алтернативни и устойчиви горива, 
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както и разработването на 
новаторски и по-ефективни системи 
за задвижване, дейности за 
оптимизиране на горивните системи, 
теглото и аеродинамичността на 
превозните средства и развитие и 
инфраструктура, както и 
оптимизирането на използването на 
инфраструктурите чрез употреба на 
интелигентни транспортни системи 
и интелигентно оборудване. Важно е 
да се увеличи използването, особено в 
градските зони, на обществен и 
немоторизиран транспорт и на 
интермодални вериги на мобилност 
(съчетаване на пешеходство и 
придвижване с велосипед, съвместно 
ползване на автомобил и съвместно 
пътуване на повече лица в един 
автомобил, обществена и колективна 
мобилност).

Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква а) – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Накрая, доказано е от няколко години, 
че емисиите на моторните превозни 
средства оказват въздействие върху 
здравето на населението. 
Следователно намаляването на 
емисиите на частици трябва да 
остане една от приоритетните цели 
на Европейския съюз в областта на 
транспорта. За тази цел от 
съществено значение е да се следва 
тази политика, по-специално чрез 
съсредоточаване върху 
разработването на алтернативни 
горива. Също така е от съществено 
значение да се инвестира в 
новаторски решения за намаляване на 
шумовото замърсяване и 
възприеманите вибрации. 
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Разработването на алтернативни 
горива и новаторски решения за 
намаляване на шумовото замърсяване 
и вибрациите ще спомогне за 
ограничаване на вредните емисии и за 
подобряване на благосъстоянието на 
общността.

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква а) – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трябва да се разработят подход и 
решения за иновативна, прозрачна и 
модерна организация на градската 
мобилност, като се вземат предвид 
демографските обществени промени, 
заедно с предложения за съвместното 
съществуване на различните видове 
транспорт в градските райони, 
включително немоторизиран 
транспорт, и връзки с мрежата.

Обосновка

Това изменение следва да се включи в новия параграф, предложен от докладчика в 
изменение 18, въвеждащо нова ОЗИ за градска мобилност и интелигентни градове.

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 4 – подточка 4.3 – буква а) – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно намаляването на 
емисиите на частици и шумовите 
емисии трябва да остане една от 
приоритетните цели на Европейския 
съюз в областта на транспорта. За 
тази цел от съществено значение е да 
се следва тази политика, по-
специално чрез съсредоточаване върху 
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разработването на алтернативни 
горива, инфраструктури и 
интелигентни транспортни 
системи.

Изменение 38
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е нарастващите потребности от 
мобилност да се съчетаят с повишена 
транспортна безконфликтност 
благодарение на новаторски решения за 
цялостни, всеобхватни, безопасни, 
сигурни и надеждни транспортни 
системи.

Целта е нарастващите потребности от 
мобилност да се съчетаят с повишена 
транспортна безконфликтност 
благодарение на новаторски решения за 
цялостни, интермодални, всеобхватни,
достъпни, безопасни, сигурни и 
надеждни транспортни системи, без да 
се забравя значението на една 
висококачествена, новаторска и 
интермодална инфраструктура.

Изменение 39
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква б) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните насоки на дейностите са: да 
се намали натоварването на пътната 
мрежа, да се увеличи достъпността и да 
се отговори на нуждите на 
потребителите чрез насърчаване на 
интегриран транспорт и логистика „от 
врата до врата“; да се подобри 
интермодалността и прилагането на 
интелигентни решения за планиране и 
управление; драстично да се намали 
възникването на произшествия и 
въздействието на заплахи за 
сигурността.

Основните насоки на дейностите са: да 
се намали натоварването на пътната 
мрежа, да се увеличи достъпността и да 
се отговори на нуждите на 
потребителите чрез насърчаване на 
интегриран и изцяло интермодален
транспорт, инфраструктура и 
логистика „от врата до врата“ ; да се 
подобри интермодалността и 
прилагането на интелигентни решения 
за планиране и управление; драстично 
да се намали възникването на 
произшествия и въздействието на 
заплахи за сигурността.

Изменение 40
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Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква б) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните насоки на дейностите са: да 
се намали натоварването на пътната 
мрежа, да се увеличи достъпността и да 
се отговори на нуждите на 
потребителите чрез насърчаване на 
интегриран транспорт и логистика „от 
врата до врата“; да се подобри 
интермодалността и прилагането на 
интелигентни решения за планиране и 
управление; драстично да се намали 
възникването на произшествия и 
въздействието на заплахи за 
сигурността.

Основните насоки на дейностите са: да 
се намали натоварването на пътната 
мрежа, да се увеличи достъпността и
оперативната съвместимост и да се 
отговори на нуждите на потребителите
най-вече чрез отстраняване на 
проблема за местата с недостатъчен 
капацитет (т.е. ниското равнище на 
иновации в инфраструктурата в 
големи части на Европа и недостига 
на регионално и дребномащабно 
въздухоплаване), както и чрез 
насърчаване на ползвателите на 
транспорт посредством 
поощряването на интегриран 
транспорт и логистика „от врата до 
врата“; да се разработят 
интелигентни транспортни 
приложения и системи за управление 
на движението, интегрирано 
издаване на билети, информация за 
пътуването и заплащане и да се 
ускори възприемането на 
интермодални решения за
пътниците; да се адаптира пътната 
инфраструктура към незащитените 
ползватели на пътя и 
потребностите на едно застаряващо 
общество; да се идентифицират 
ползите, които могат да донесат 
ИТС и съвместните системи за 
управлението на безопасността на 
инфраструктурите; както и
драстично да се намали възникването на 
произшествия (напр. чрез подобряване 
на комуникацията между 
инфраструктурите, субектите, 
управляващи пътищата, и
превозните средства с помощта на 
интелигентни системи, както и чрез 
по-добро разбиране на поведението на 
участниците в пътното движение, с 
цел да се подобрят технологичните 
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бордови решения, както и 
превенцията за първичната и 
вторичната безопасност на 
пътищата, разработването на ИТС 
за ползвателите на пътищата с 
фокус върху високорисковите групи 
като двуколесни превозни средства, 
велосипедисти, пешеходци) и
въздействието на заплахи за 
сигурността (напр. разработване на 
надеждни системи за откриване на 
заплахи за сигурността в авиацията, 
както и разработване на записващи 
устройства за морската сигурност).

Изменение 41

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Нуждите на безопасността се 
разглеждат, за да се запази баланс 
между високотехнологични решения и 
други решения, включително 
иновативно проектиране на пътища 
и нови техники и технологии за 
прилагане.

Изменение 42

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Комисията следва да насърчава 
държавите членки да наблюдават 
нормалното движение по пътищата 
чрез набор от показатели за 
изпълнение.

Обосновка

ЕС вече събира данни за последствия и обстоятелства във връзка с произшествия. 
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При все това наблюдението на изпълнението от страна на държавите единствено 
въз основа на последствията от сблъсквания не е достатъчно и трябва да бъде 
разширено.

Изменение 43

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква бв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) Безопасното ходене пеш и 
велосипедизъм следва да бъдат една 
от целите на управлението на 
безопасността, подкрепена от 
научноизследователска и развойна 
дейност за търсене на нови 
иновативни подходи.

Изменение 44
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се укрепи 
конкурентоспособността и 
производителността на европейския 
производствен сектор за транспортна 
техника и на свързаните с него услуги.

Целта е да се укрепи 
конкурентоспособността и 
производителността на европейския 
производствен сектор за транспортна 
техника и на свързаните с него услуги в 
контекста на нарастващата 
необходимост от иновативни 
транспортни решения, по-специално 
в страните с бързоразвиваща се 
икономика. Като запазват водещите 
позиции в технологиите и намаляват 
разходите на съществуващите 
производствени процеси, научните 
изследвания и иновациите ще 
допринесат за растеж и създаване на 
висококвалифицирани работни места 
в европейския транспортен сектор в 
условията на нарастваща 
конкуренция.
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Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква в) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
разработването на ново поколение 
иновативни транспортни средства и
подготовка за следващото го 
поколение чрез работа по принципно 
нови концепции и проекти, 
интелигентни системи за управление и 
оперативно съвместими стандарти, 
ефективни производствени процеси, 
съкращаване на необходимото време за 
разработване и намаляване на разходите 
по време на жизнения цикъл.

Дейностите са насочени към 
разработването на новото поколение 
иновативни транспортни средства и
транспортни системи и работа по 
принципно нови концепции и проекти с 
оглед разработване на следващото 
поколение. Също така ще бъде 
необходимо да се разработят
интелигентни системи за управление и 
оперативно съвместими стандарти,
интелигентни транспортни услуги, 
интелигентни интермодални 
инфраструктури и ефективни 
производствени процеси и процеси на 
рециклиране, както и да се постигне
съкращаване на необходимото време за 
разработване и намаляване на разходите 
по време на жизнения цикъл.

Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Интелигентна логистика
Целта е да се съгласуват 
нарастващият брой нови модели на 
потребление с ефективна верига за 
доставка на ресурси и оптимално 
разпределение на товарите в 
крайната отсечка.
Дейностите са съсредоточени върху 
по-добро разбиране на въздействието 
на новите и бъдещите модели на 
потребление и тяхното въздействие 
върху логистиката на градския 
товарен транспорт, движението по 
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пътищата и задръстванията; 
разработване на нови информационни 
и управленски инструменти за 
логистика чрез подобряване на 
информационните системи в реално 
време; управление, наблюдаване и 
проследяване на потоците товарни 
превози, интегриране и комуникация 
на борда на превозните средства и с 
инфраструктурата; разработване на 
неконвенционални системи за 
разпространение на стоки; 
разработване на конкурентоспособни 
интермодални решения за веригата за 
доставки и логистичните 
платформи, които да подобряват 
потоците на товарните превози.

Изменение 47
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква г) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към подобрено 
разбиране на свързаните с транспорта 
социално-икономически тенденции и 
перспективи, както и към предоставяне 
фактически данни и анализи за нуждите 
на създателите на политики.

Дейностите са насочени към подобрено 
разбиране на свързаните с транспорта 
социално-икономически тенденции и 
перспективи, както и към предоставяне 
фактически данни и анализи за нуждите 
на създателите на политики. Това 
включва също така въздействието на 
либерализацията на сектора на 
транспорта и мобилността, като 
например необходимостта от по-
добро разбиране за ефекта от 
либерализацията на железопътния 
транспорт върху качеството на 
услугите, околната среда и 
социалните интереси на 
работниците и служителите. При 
планирането на транспортните 
политики следва да се положат 
повече усилия за съчетаване на 
целите за устойчивост и социалните 
нужди, за да се избегнат по-специално 
социалните неравенства във връзка с 
мобилността и да се подобри 
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положението на уязвимите 
потребители.

Изменение 48
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква га) (нова) – въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Общност на знанието и 
иновациите за градска мобилност и 
интелигентни градове

Изменение 49
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква га) (нова) – параграф 1 
(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В едно все по-урбанизирано европейско 
общество градската мобилност ще 
бъде голямо предизвикателство през 
следващите десетилетия. Това е 
предизвикателство за икономиката и 
заетостта, но също така и по 
отношение на качеството на живот 
на градските жители.

Изменение 50
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква га) (нова) – параграф 2 
(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този контекст създаването на ОЗИ 
за градска мобилност е много 
подходящо и трябва да бъде 
насърчавано. Образователните 
институции, изследователските 
центрове и предприятията, 
групирани в рамките на тази ОЗИ, 
следва да работят за постигането на 
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устойчива мобилност на базата на 
ефективни логистични вериги за 
транспорт на пътници и товари в 
градските зони и агломерациите. Това 
ще цели намаляване на 
пътнотранспортните произшествия, 
на замърсяването на въздуха и на 
шума, както и укрепване на 
вътрешния пазар.

Изменение 51
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 4 – подточка 4.3 – буква га) (нова) – параграф 3 
(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Еволюцията на градската мобилност 
и развитието на интелигентна 
транспортна мрежа трябва да 
доведат до промяна в поведението на 
потребителите на транспорта чрез 
насърчаване на мобилността и на 
устойчиви форми на транспорт. 
Затова е важно да се развие безопасна 
инфраструктура за пешеходците и 
велосипедистите, особено в големите 
градове и между градовете, както и да 
се подобри оперативната 
съвместимост на транспортните 
услуги.
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