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Изменение 1
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява съгласие с твърдението на
Комисията, изразено в Зелената книга 
„Към нова култура за градска 
мобилност“ (COM(2007)0551), че 
градската мобилност е важен елемент за 
стимулиране на икономическия растеж 
и заетостта и оказва голямо влияние за 
устойчивото развитие на ЕС, като по 
този начин реализира целите на 
Лисабонската и Гьотеборгската 
стратегии;

1. изразява съгласие с твърдението на 
Комисията, изразено в Зелената книга 
„Към нова култура за градска 
мобилност“ (COM(2007)0551), че 
градската мобилност е важен елемент за 
стимулиране на икономическия растеж 
и заетостта и оказва голямо влияние за 
устойчивото развитие на регионите на 
ЕС, като по този начин реализира 
целите на Лисабонската и 
Гьотеборгската стратегии;

Or. pl

Изменение 2
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава настоятелно, че за 
подобряване на качеството на живот 
в градовете е необходимо 
последователна промяна с цел 
намаляване на транспорта, 
привилегировано развитие на 
обществения транспорт и по-голяма 
ефикасност и чистота на всички 
превозни средства;

Or. de
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Изменение 3
Gábor Harangozó

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че осигуряването на 
еднакъв достъп до транспортни услуги в 
градските области за всички жители е 
важен елемент за постигане на 
териториална сплотеност на ЕС;

2. подчертава, че осигуряването на 
еднакъв достъп до транспортни услуги с 
по-високо качество в рамките на 
градските области и към градските 
области за всички жители е важен 
елемент за постигане на териториална 
сплотеност на ЕС;

Or. en

Изменение 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че осигуряването на 
еднакъв достъп до транспортни услуги в 
градските области за всички жители е 
важен елемент за постигане на 
териториална сплотеност на ЕС;

2. подчертава, че осигуряването на 
еднакъв достъп до транспортни услуги, 
особено обществен транспорт, в 
градските области за всички жители е 
важен елемент за постигане на 
териториална сплотеност на ЕС;

Or. pl

Изменение 5
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение
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2. подчертава, че осигуряването на 
еднакъв достъп до транспортни услуги в 
градските области за всички жители е 
важен елемент за постигане на 
териториална сплотеност на ЕС;

2. подчертава, че осигуряването на 
еднакъв и лесен достъп до 
координирана система на транспортни 
услуги в градските области за всички 
жители е важен елемент за постигане на 
териториална сплотеност на ЕС;

Or. pl

Изменение 6
Brigitte Douay

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че осигуряването на 
еднакъв достъп до транспортни услуги в 
градските области за всички жители е 
важен елемент за постигане на 
териториална сплотеност на ЕС;

2. подчертава, че осигуряването на 
еднакъв достъп до транспортни услуги в 
градските области за всички жители е 
важен елемент за постигане на 
териториална сплотеност на ЕС, и 
изисква да се обърне специално 
внимание на инвалидите, както и на 
техния достъп до превозни средства в 
градовете и периферните градски 
райони;

Or. fr

Изменение 7
Gábor Harangozó

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че градската мобилност 
играе решителна роля за осигуряването 
на вътрешна сплотеност на градските 
агломерации, и поради това стратегиите 
за развитие на градския транспорт 
трябва да бъдат тясно свързани с по-

3. подчертава, че градската мобилност 
играе решителна роля за осигуряването 
на вътрешна сплотеност на градските 
агломерации и техните околни 
области, и поради това стратегиите за 
развитие на градския транспорт трябва 
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широкообхватните стратегии за 
благоустройство и развитие на 
градските площи;

да бъдат тясно свързани с по-
широкообхватните стратегии за 
благоустройство и развитие на 
градските площи;

Or. en

Изменение 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че градската мобилност 
играе решителна роля за осигуряването 
на вътрешна сплотеност на градските 
агломерации, и поради това стратегиите 
за развитие на градския транспорт 
трябва да бъдат тясно свързани с по-
широкообхватните стратегии за 
благоустройство и развитие на 
градските площи;

3. подчертава, че градската мобилност 
играе решителна роля за осигуряването 
на вътрешна сплотеност на градските 
агломерации, във връзка с това 
стратегиите за развитие на градския 
транспорт трябва да бъдат тясно 
свързани с по-широкообхватните 
стратегии за благоустройство и развитие 
на градските площи;

Or. pl

Изменение 9
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че градската мобилност 
играе решителна роля за осигуряването 
на вътрешна сплотеност на градските 
агломерации, и поради това стратегиите 
за развитие на градския транспорт 
трябва да бъдат тясно свързани с по-
широкообхватните стратегии за 
благоустройство и развитие на 
градските площи;

3. подчертава, че градската мобилност 
играе решителна роля за осигуряването 
на вътрешна сплотеност на градските 
агломерации, и поради това стратегиите 
за развитие на градския транспорт 
трябва да бъдат тясно свързани с по-
широкообхватните стратегии за 
благоустройство и развитие на 
градските площи; счита, че такива 
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стратегии трябва да водят до 
възможно най-голяма 
децентрализация на местните 
съоръженията за доставка; 

Or. de

Изменение 10
Brigitte Douay

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изисква по-добро интегриране на 
предградията в настоящите и бъдещи 
програми за градски транспорт, за да 
се осигури териториално единство и 
да се улесни достъпът на гражданите 
до транспортните услуги в 
периферните градски райони;

Or. fr

Изменение 11
Gábor Harangozó

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява убеждението си, докато 
качеството на инфраструктурата и 
услугите е важен елемент за 
привлекателността и 
конкурентоспособността на градските 
агломерации, ефективността на 
транспортните инвестиции зависи от 
техните връзки със стратегията за 
устойчиво развитие, разработена за 
дадена агломерация;

4. изразява убеждението си, докато 
качеството на инфраструктурата и 
услугите е важен елемент за 
привлекателността и 
конкурентоспособността на градските 
агломерации, ефективността на 
транспортните инвестиции зависи от 
техните връзки със стратегията за 
устойчиво развитие, разработена за 
дадена агломерация и нейните околни 
области;
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Or. en

Изменение 12
Jean Marie Beaupuy

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява убеждението си, докато 
качеството на инфраструктурата и 
услугите е важен елемент за 
привлекателността и 
конкурентоспособността на градските 
агломерации, ефективността на 
транспортните инвестиции зависи от 
техните връзки със стратегията за 
устойчиво развитие, разработена за 
дадена агломерация;

4. изразява убеждението си, докато 
качеството на инфраструктурата и 
услугите е важен елемент за 
привлекателността и 
конкурентоспособността на градските 
агломерации, ефективността на 
транспортните инвестиции зависи от 
техните връзки със стратегията за 
устойчиво развитие, разработена за 
дадена агломерация; следователно 
счита за абсолютно необходимо 
вземането под внимание на 
настоящото и бъдещото влияние на 
градския транспорт при разработване 
на планове за градско развитие на 
агломерациите;

Or. fr

Изменение 13
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. изразява съжаление, че 
положението на редица изостанали 
градски квартали се утежнява 
допълнително от шума, предизвикван 
от транспорта, и замърсяването на 
въздуха, поради което се намалява 
качеството им на места за живеене и 
пребиваване; подчертава, че 
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изграждането на транспорта в тези 
области следва да е ориентирано в по-
голяма степен към намаляване на 
отрицателното въздействие на 
транспорта върху околната среда; 
изисква изграждането на план за 
транспорт, който има за цел по-
доброто интегриране на тези градски 
квартали в градската и регионална 
структура и включва мрежите за
градски транспорт, както и 
предложенията за по-безопасно 
придвижване на пешеходци и 
велосипедисти;

Or. de

Изменение 14
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията, държавите-
членки, регионалните и местни органи 
да възприемат интегриран подход при 
планирането на инвестиции в градските 
райони;

5. призовава Комисията, държавите-
членки, регионалните и местни органи 
да предоставят на интегрирания
подход при планирането на инвестиции 
в градските райони характер на 
задължително условие;

Or. de

Изменение 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията, държавите-
членки, регионалните и местни органи 

5. призовава Комисията, държавите-
членки, регионалните и местни органи 
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да възприемат интегриран подход при 
планирането на инвестиции в градските 
райони;

да възприемат интегриран подход при 
планирането на транспортните 
инвестиции в градските райони и 
прилежащите към тях села, които 
образуват агломерационна област;

Or. pl

Изменение 16
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията, държавите-
членки, регионалните и местни органи 
да възприемат интегриран подход при 
планирането на инвестиции в градските 
райони;

5. призовава Комисията, държавите-
членки, регионалните и местни органи 
да възприемат интегриран подход при 
планирането на транспортните 
инвестиции в градските райони, 
включително при планирането на по-
лесно достъпни за възрастните хора 
и инвалидите услуги на обществения 
транспорт;

Or. pl

Изменение 17
Jean Marie Beaupuy

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията, държавите-
членки, регионалните и местни органи 
да възприемат интегриран подход при 
планирането на инвестиции в градските 
райони;

5. призовава Комисията, държавите-
членки, регионалните и местни органи 
да възприемат интегриран подход по 
отношение на градския транспорт 
при планирането на инвестиции в 
градските райони и да вземат под 
внимание освен въздействието върху 
мобилността и другите фактори 
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като социалната интеграция, шума и 
замърсяването на въздуха, 
конкурентоспособността, околната 
среда и др.;

Or. fr

Изменение 18
Jean Marie Beaupuy

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да улесни 
разработването на интегриран 
подход, като проведе проучвания 
относно положителното 
въздействие на този подход и посочи 
разходите на един евентуален 
неинтегриран подход; освен това 
призовава Комисията да представи 
наръчник за непосредствените 
участници, който съдържа 
информация за прилагането на 
интегрирания подход, например под 
формата на контролен списък;

Or. fr

Изменение 19
Jean Marie Beaupuy

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да извърши 
преглед на законодателството и 
насоките на Общността, които по 
непосредствен или посредствен начин 
определят посоката на устойчивото 

6. призовава Комисията да извърши 
преглед на законодателството и 
насоките на Общността, които по 
непосредствен или посредствен начин 
определят посоката на устойчивото 
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развитие на градовете, с цел да се 
предложат на регионите и градовете 
съгласувани референтни рамки, които 
да им улеснят вземането на решения в 
областта на планирането и 
осъществяването на стратегии за 
развитие;

развитие на градовете, с цел да се 
предложат на регионите и градовете 
съгласувани референтни рамки, които 
да им улеснят вземането на решения в 
областта на планирането и 
осъществяването на стратегии за 
развитие; призовава Комисията да 
разработи подробен наръчник, в 
който ясно са представени всички 
налични фондове в областта на 
градския транспорт (Рамкова 
програма за научни изследвания, 
регионални средства, Life+, Marco 
Polo), както и възможностите, 
предоставени от ЕИБ, като този 
наръчник следва образеца на 
наръчника относно градовете, 
публикуван наскоро от ГД 
„Регионална политика”; 

Or. fr

Изменение 20
Jean Marie Beaupuy

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. припомня, че Комисията следва да 
насърчава местните участници да 
създават публично-частни 
партньорства;

Or. fr

Изменение 21
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 6а (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията да 
представи в следващите си документи 
критерии относно осигуряването на 
съвместимост между зелените площи 
и свободното движение в града;

Or. pl

Изменение 22
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. счита, че са необходими по-
нататъшни мерки с цел осигуряване 
на стандартизация, подобрение и 
разпространение на прилагането на 
системи за интелигентен транспорт 
в градовете, по-специално за 
пътниците, шофьорите и 
превозвачите;

Or. pl

Изменение 23
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. изразява убеждението си, че е 
необходимо приемането на европейска 
харта за правата на пътника (в 
областта на достъпа до ефективен, 
надежден, бърз и безопасен обществен 
транспорт) и задълженията на 
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пътника, който използва масов 
транспорт (по-специално в областта 
на участието в разходите за 
ползването на обществен транспорт;

Or. pl

Изменение 24
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че планирането на 
развитието на градските райони е в 
компетенцията на местните органи; 
призовава Комисията да подкрепя 
местните органи чрез насърчаване на 
пилотните и експериментални решения, 
да подпомага изследванията в областта 
на градското планиране и да насърчава 
използването на наличните финансови 
средства в държавите-членки;

7. подчертава, че планирането на 
развитието на градските райони е в 
компетенцията на местните органи; 
призовава Комисията да подкрепя 
местните органи чрез насърчаване на 
пилотните и експериментални решения, 
особено онези, които се отнасят до 
прилагането на интегриран подход 
към градската мобилност, както и да 
подпомага изследванията в областта на 
градското планиране и да насърчава 
използването за тази цел на наличните 
финансови средства в държавите-
членки, например от структурните 
фондове, Кохезионния фонд, заеми от 
Европейскиата инвестиционна банка;

Or. pl

Изменение 25
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията да подеме 
инициатива за разпространение на 



AM\712411BG.doc 15/17 PE402.877v01-00

BG

дейностите, които целят 
повишаване на безопасността в 
градовете, например поощряване на 
видео наблюдението в града;

Or. pl

Изменение 26
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. призовава Комисията да разгледа 
възможностите за въвеждане на 
система за награждаване на 
градовете за въвеждане на 
новаторски решения в борбата със 
задръстванията в градските 
транспортни системи;

Or. pl

Изменение 27
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изразява убеждението си, че 
разработването на дългосрочен план за 
устойчиво развитие на градските райони 
трябва да бъде встъпително условие за 
подпомагане в рамките на структурните 
фондове и Кохезионния фонд;

8. изразява убеждението си, че 
разработването на дългосрочна 
стратегия за устойчиво развитие на 
градските райони и техните околни 
области трябва да бъде встъпително 
условие за подпомагане в рамките на 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд;

Or. de
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Изменение 28
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава Комисията да 
представи чрез примери на добри 
практики в държавите-членки 
предимствата по отношение на 
създаване на интегриран план за 
мобилност при прилагането на 
мащабни проекти; призовава 
Комисията да провери в каква форма 
представянето на интегриран план за 
мобилност може да представлява 
условие за предоставяне на средства 
от структурните фондове за 
извършване на такива дейности;

Or. de

Изменение 29
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава значението на 
сътрудничеството между градовете и 
регионите в процеса на разработване на 
оптимални стратегии за развитие и 
призовава Комисията да включи 
градската мобилност в обхвата на 
обмена на опит и най-добри практики, 
особено в рамките на програмата 
URBACT и инициативата „Региони за 
икономическа промяна“.

9. подчертава значението на 
сътрудничеството между градовете и 
регионите в процеса на разработване на 
оптимални стратегии за развитие и 
призовава Комисията да включи 
въпроса за градската мобилност в 
обхвата на обмена на опит и най-добри 
практики, особено в рамките на 
програмата URBACT и инициативата 
„Региони за икономическа промяна“.

Or. pl
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Изменение 30
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава значението на 
сътрудничеството между градовете и 
регионите в процеса на разработване на 
оптимални стратегии за развитие и 
призовава Комисията да включи 
градската мобилност в обхвата на 
обмена на опит и най-добри практики, 
особено в рамките на програмата 
URBACT и инициативата „Региони за 
икономическа промяна“.

9. подчертава значението на 
сътрудничеството между градовете и 
регионите в процеса на разработване на 
оптимални стратегии за развитие и 
призовава Комисията да включи 
градската мобилност в обхвата на 
обмена на опит и най-добри практики, 
както и при прилагане на 
ангажиментите относно опазване на 
климата, особено в рамките на 
програмата URBACT и инициативата 
„Региони за икономическа промяна“.

Or. de

Изменение 31
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 9а (нов)

Проектостановище Изменение

9a. подчертава, че включването на 
целеви групи и на обществеността 
представлява съществен фактор за 
успеха на устойчивото планиране на 
транспорта; 

Or. de
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