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Изменение, внесено от Rebecca Harms

Изменение 1
Параграф 2

2. подкрепя текущия законодателен процес относно включване на 
въздухоплаването в Европейската система за търговия с емисии и подготовката
на мерки за преодоляване на въздействието върху климата, причинявано от 
морския сектор; счита, че свързаната с околната среда стойност, 
включително емисиите на газове с парников ефект, трябва да бъде 
отразена в цените на всички видове транспорт, и че онези видове транспорт, 
които са по-тежко бреме за околната среда трябва също така да плащат най-
висока цена;  

Or. en

Изменение, внесено от Duarte Freitas

Изменение 2
Параграф 2

2. подкрепя текущия законодателен процес относно включване на 
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въздухоплаването в Европейската система за търговия с емисии и подготовката 
на подобно законодателство относно морския сектор; въпреки това обръща 
внимание на факта, че евентуалното създаване на система за търговия с емисии 
в морския транспорт следва да не се отрази отрицателно на този вид транспорт, 
(който наред с вътрешния речен транспорт е най-екологичен), нито да
облагоприятства други видове транспорт, които са по-тежко бреме за околната 
среда;

Or. pt

Изменение, внесено от Edite Estrela

Изменение 3
Параграф 2 а (нов)

2a. приканва Комисията да направи изчерпателна оценка на техническата и 
икономическа функционалност и последиците за околната среда при 
употребата на алтернативни горива във въздушния и морския транспорт и 
транспорта по вътрешните водни пътища, която може да съдейства за 
подобряване на енергийната ефективност на такъв вид транспорт;

Or. pt

Изменение, внесено от Duarte Freitas

Изменение 4
Параграф 2 а (нов)

2a. счита, че разходите, свързани с инфраструктурата, емисиите на парникови 
газове, злополуки и шум следва да бъдат отразени в транспортните 
разходи,за да насърчат потребителите да избират по-устойчиви 
възможности;

Or. pt

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 5
Параграф 3

3. подчертава необходимостта, ЕС да предостави финансова помощ за прилагане 
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на приоритетни проекти в рамката на трансевропейските мрежи, включително 
на Европейската система за управление на железопътния превоз, и да определи 
подходящи насоки за предоставяне на държавна помощ в железопътния сектор; 
отбелязва, че с цел изпълняване на своите ангажименти и преследване на целите 
на ЕС във връзка с Протокола от Киото е от жизнено значение да се да се 
разшири и удължи обхватът на финансовите и други подкрепящи 
механизми и политики, които насърчават към непрекъснато прехвърляне 
към този начин на транспорт както пътниците, така и превоза на стоки 
във всички държави-членки;

Or. en

Изменение, внесено от Duarte Freitas

Изменение 6
Параграф 3 а (нов)

3a. предлага да бъде създадена рамка за насърчаване на устойчивия характер на 
железопътния транспорт чрез по-динамична екологична политика, която, 
например, ще насърчи употребата на електроенергия, доставена от 
възобновяемите източници.

Or. pt

Изменение, внесено от Duarte Freitas

Изменение 7
Параграф 3 а (нов)

3a. подчертава значението на прилагането на национални планове за действие, 
които насърчават потребителското търсене на видове транспорт с по-
ниски емисии, които предложи в резолюцията си от 24 октомври 2007 г. 
относно стратегията на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от 
леките автомобили и лекотоварните превозни средства1; настоява 
Комисията да включи това предложение в бъдещата европейска устойчива 
европейска стратегия.

Or. pt
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Изменение, внесено от Rebecca Harms

Изменение 8
Параграф 4

4. подчертава, че само комбинация от мерки може да гарантира устойчива 
транспортна система за бъдещите поколения, като избягване на движението, по-
добра логистика и фискални стимули за екологичен транспорт (заличаване); 

Or. en

Изменение, внесено от Jens Holm

Изменение 9
Параграф 4

4. подчертава, че улесняването на употребата на биогорива може да бъде 
разглеждана единствено като допълнителна мярка и че само комбинация от 
мерки (заличаване) като промяна към по-ефективни транспортни методи, 
увеличаване на коефициента на полезно действие на превозните средства 
по отношение на използваното гориво, избягване на движението, по-добра 
логистика и фискални стимули, може да гарантира устойчива транспортна 
система за бъдещите поколения; 

Or. en

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 10
Параграф 4

4. подчертава, че само комбинация от мерки може да гарантира устойчива 
транспортна система за бъдещите поколения, като избягване на движението, 
общо намаляване на потреблението на моторизиран транспорт и по-добра 
логистика и фискални стимули за екологични транспорт и горива;

Or. en
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 11
Параграф 4

4. подчертава, че само комбинация от мерки може да гарантира устойчива 
транспортна система за бъдещите поколения, като прилагане на интелигентни 
системи за управление на движението по пътищата и във въздуха, по-добра 
логистика и фискални стимули за екологични транспорт и горива;

Or. pl

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 12
Параграф 5

5. отбелязва, че насърчаването на безопасни, екологични, енергийно ефективни и 
финансово достъпни системи за обществен транспорт, както и неговото 
постепенно развитие чрез разширяване на съществуващите транспортни 
връзки ще допринесе за намаляването на отрицателното въздействие на 
транспорта върху околната среда;

Or. pl

Изменение, внесено от Rebecca Harms

Изменение 13
Параграф 5

5. отбелязва, че насърчаването на безопасни, екологични, ефективни и финансово 
достъпни системи за обществен транспорт, както и съвместното ползване на 
автомобили от съсобственици (car pooling), съвместното придвижване на 
разменни начала със собствени автомобили (car sharing) и немоторизираното 
придвижване са важни стъпки към намаляването на отрицателното въздействие 
на транспорта върху околната среда; настоятелно приканва Комисията и 
държавите-членки да изискват планове за градска мобилност, със 
специални мерки за насърчаване на ползването на велосипеди, да бъдат 
въведени във всички големи градове на ЕС;

Or. en
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Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 14
Параграф 5

5. отбелязва, че насърчаването на безопасни, екологични, ефективни и финансово 
достъпни системи за обществен транспорт и железопътен и воден транспорт 
на стоки, както и съвместното ползване на автомобили от съсобственици (car 
pooling) и съвместното придвижване на разменни начала със собствени 
автомобили (car sharing) и интензивното насърчаване на немоторизираното 
придвижване, наред с успоредни политики за намаляване на общото 
потребление на моторизиран транспорт, са важни стъпки към намаляването 
на отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда;

Or. en

Изменение, внесено от Edite Estrela

Изменение 15
Параграф 5 а (нов)

5a. призовава държавите-членки да насърчават информационни и 
образователни кампании, особено онези, които се обръщат към по-младото 
поколение, с цел постигане на действителни промени в моделите на 
поведение, като ключов елемент от една амбициозна, дълготрайна 
стратегия за устойчив транспорт;

Or. en

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 16
Параграф 6

6. подчертава необходимостта от приемане на амбициозни и задължителни 
ограничения на емисии на CO2 за новите автомобили и товарни 
транспортни средства, което ще направи последните по-ефективни по 
отношение на употребата на гориво и (заличаване) по-достъпни, в случаите, 
когато тяхната употреба не може да бъде избегната, и от насърчаване 
(заличаване) на внимателното и устойчиво производство на алтернативни 
горива от биогаз, но в контекста на драматично намалена употреба на леки 
и товарни автомобили, постигната посредством споменатите мерки;
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Or. en

Изменение, внесено от Rebecca Harms

Изменение 17
Параграф 6

6. подчертава необходимостта от приемане на амбициозни и задължителни 
ограничения на емисии на CO2 за автомобилите, което ще направи последните 
по-ефективни по отношение на употребата на гориво (заличаване), и от 
гарантиране на устойчивостта на производството на алтернативни горива 
от биомаса, отчитайки също така последствията по отношение на 
производството на хранителни продукти и обезлесяването; 

Or. en

Изменение, внесено от Jens Holm

Изменение 18
Параграф 6

6. подчертава необходимостта от приемане на амбициозни и задължителни 
ограничения на емисии на CO2 за автомобилите, което ще направи последните 
по-ефективни по отношение на употребата на гориво и финансово по-достъпни 
за потребителите, и от насърчаване като абсолютен приоритет на внимателното 
и устойчиво производство на неизкопаеми горива, извлечени от биомаса, които 
допринасят за значително спестяване на емисиите на газове с парников 
ефект в сравнение с изкопаемите горива, отчитайки последствията по 
отношение на производството, биологичното разнообразие, съответните 
стандарти на МОТ, водните ресурси, промяната в използването на земята 
и обезлесяването;

Or. en

Изменение, внесено от Duarte Freitas

Изменение 19
Параграф 6

6. подчертава необходимостта от приемане на амбициозни и задължителни 
ограничения на емисии на CO2 за автомобилите, което ще направи последните 
по-ефективни по отношение на употребата на гориво и финансово по-достъпни 
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за потребителите, и от насърчаване като абсолютен приоритет на внимателното 
и устойчиво производство на алтернативни горива от биомаса (заличава се), 
като се използват най-ефективните методи и се отчитат последствията по 
отношение на производството на хранителни продукти и обезлесяването;

Or. pt

Изменение, внесено от Duarte Freitas

Изменение 20
Параграф 6 а (нов)

6a. подчертава отново, че паркът от ново поколение автомобили е особено 
важен за намаляване на емисиите на CO2; счита, че държавите-членки 
следва да използват пазарни инструменти за насърчаване на обновяването 
на автомобилните си паркове;

Or. pt

Изменение, внесено от Edite Estrela

Изменение 21
Параграф 6 а (нов)

6а. изисква по-отговорно ангажиране на участниците в транспортния пазар 
(например в публично-частните партньорства), което може да бъде 
използвано като движеща сила за постигането на свързаните с околната 
среда цели;

Or. en

Изменение, внесено от Edite Estrela

Изменение 22
Параграф 7

7. подкрепя провеждане на необходимото проучване с тази цел в рамките на 
Седмата рамкова програма и насърчава Комисията да следи за публично-частни 
партньорства в научноизследователската и развойна дейност с цел разработване 
на технология, необходима за устойчив и екологичен транспорт; обръща 
внимание на факта, че подобрената и засилена употреба на вече 
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съществуващите нови технологии, които са по-щадящи за околната 
среда,незабавно би внесло добавена стойност към европейската 
транспортна политика;

Or. en

Изменение, внесено от Edite Estrela

Изменение 23
Параграф 7 а (нов)

7a. счита, че развитието на алтернативни и възобновяеми горива като водород 
и горивни клетки, които се очаква да се превърнат в алтернативните 
горива на бъдещето и, които са по-надеждни от настоящата технологична 
система на двигатели, е основно средство за повишаване на водещата роля 
на Европа в тази област;

Or. pt

Изменение, внесено от Edite Estrela

Изменение 24
Параграф 7 а (нов)

7a. подчертава, че обществените органи могат да играят важна роля за 
насърчаването на устойчив транспорт при осигуряването на превозни 
средства за обществената транспортна система.

Or. en
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