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7.12.2011 A7-0425/3 

Изменение  3 

Michael Cramer 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Eдинно европейско транспортно пространство  

2011/2096(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подчертава, че поведението на 

потребителите на транспортни услуги е 

от решаващо значение и призовава за 

създаването на стимули за избор на 

устойчиви, физически активни и 

безопасни видове транспорт и 

мобилност; призовава Комисията и 

държавите-членки, като спазват 

принципа за субсидиарност, да 

представят до 2013 г. предложения за 

разработване на инициативи за 

насърчаване на екологосъобразен 

обществен транспорт, за придвижване 

пеша и с велосипед, по-специално в 

градовете, с цел удвояване на броя на 

ползвателите; по тази причина счита, че 

е важно да се изгради безопасна 

инфраструктура за пешеходци и 

велосипедисти, по-специално в 

градовете, както и да се подобри 

оперативната съвместимост между 

транспортните услуги, да се насърчи 

въвеждането на единен транспортен 

документ и на интегрирана система за 

електронни билети за многовидови 

пътувания, която да свързва транспорта 

на дълги разстояния с местния 

транспорт; припомня, че достъпността и 

осигуряването на приемливи цени на 

транспорта са от ключово значение за 

социалната мобилност и че при 

планирането на транспортната политика 

17. подчертава, че поведението на 

потребителите на транспортни услуги е 

от решаващо значение и призовава за 

създаването на стимули за избор на 

устойчиви, физически активни и 

безопасни видове транспорт и 

мобилност; призовава Комисията и 

държавите-членки, като спазват 

принципа за субсидиарност, да 

представят до 2013 г. предложения за 

разработване на инициативи за 

насърчаване на екологосъобразен 

обществен транспорт, за придвижване 

пеша и с велосипед, по-специално в 

градовете, с цел удвояване на дела на 

този вид транспорт и на броя на 

ползвателите; по тази причина счита, че 

е важно да се изгради безопасна 

инфраструктура за пешеходци и 

велосипедисти, по-специално в 

градовете, и най-малко 15% от цялото 

съфинансиране на ЕС за транспорт 

да се разпредели за пешеходни и 

велопроекти, както и да се подобри 

оперативната съвместимост между 

транспортните услуги, да се насърчи 

въвеждането на единен транспортен 

документ и на интегрирана система за 

електронни билети за многовидови 

пътувания, която да свързва транспорта 

на дълги разстояния с местния 

транспорт; припомня, че достъпността и 
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в бъдеще повече внимание следва да се 

обръща на съвместяването на целите за 

устойчивост със социалните нужди; 

осигуряването на приемливи цени на 

транспорта са от ключово значение за 

социалната мобилност и че при 

планирането на транспортната политика 

в бъдеще повече внимание следва да се 

обръща на съвместяването на целите за 

устойчивост със социалните нужди; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/4 

Изменение  4 

Michael Cramer 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Eдинно европейско транспортно пространство  

2011/2096(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 – тире 2 а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - разпределяне на максимално 20 % от 

цялото съфинансиране на ЕС за 

транспорт, за пътни проекти; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/5 

Изменение  5 

Michael Cramer 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Eдинно европейско транспортно пространство  

2011/2096(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 — тире 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– цялостно увеличение с 40 % до 

2020 г. в сравнение със стойностите 

за 2010 г. на броя на сигурните места 

за паркиране за товарни автомобили в 

трансевропейската пътна мрежа 

(TERN) и подобрения на качеството 

им (стандартите за хигиена), 

заличава се 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/6 

Изменение  6 

Michael Cramer 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Eдинно европейско транспортно пространство  

2011/2096(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 — тире 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– по-нататъшна подкрепа за програмата 

NAIADES в съответствие със 

съществуващото законодателство в 

областта на околната среда и опазването 

на природата, както и програма за 

последващи действия с цел гарантиране 

на продължаването на текущата 

програма NAIADES към 2014 г.;  

– по-нататъшна подкрепа за програмата 

NAIADES в съответствие със 

съществуващото законодателство в 

областта на околната среда и опазването 

на природата, както и програма за 

последващи действия с цел гарантиране 

на продължаването на текущата 

програма NAIADES към 2014 г. 

включително насърчаването на 

кораби, приспособени за речно 

плаване, в устойчива вътрешна 

навигация (RASSIN), които 

допринасят за финансови икономии в 

контекста на инвестициите в 

инфраструктура за воден транспорт,  

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/7 

Изменение  7 

Michael Cramer 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Eдинно европейско транспортно пространство  

2011/2096(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 — тире 2 а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - разпределяне на минимум 40 % от 

цялото съфинансиране на ЕС за 

транспорт, за железопътни проекти, 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/8 

Изменение  8 

Michael Cramer, Isabelle Durant 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Eдинно европейско транспортно пространство  

2011/2096(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 — тире 6 а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - Комисията да извърши оценка на 

въздействието от отварянето на 

пазара за товарни железопътни 

превози върху трафика на отделните 

товарни вагони и ако се установи, че 

обемът на този трафик е намалял, не 

по-късно от 31 декември 2012 г. да 

излезе с предложение, което 

позволява на държавите-членки да 

подпомагат тази дейност предвид 

икономическите, социалните и 

екологичните ползи от нея; 

Or. en 

 

 


