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Изменение 1
Gisela Kallenbach

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня, че транспортът в 
градовете е отговорен за 70% от 
всички емисии на парникови газове; 
счита, че намаляването на емисиите 
на парникови газове може да бъде 
постигнато само чрез сериозна 
промяна в транспортната политика;

Or. de

Изменение 2
Gisela Kallenbach

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. изтъква, че благоприятният за 
климата транспорт в градовете се 
основава на това, да се избягва 
мобилността, да се използват в по-
голяма степен благоприятни за 
околната среда транспортни 
средства (по-специално 
придвижването пеша и с велосипед) и 
да се разширява офертата на 
обществения транспорт;

Or. de
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Изменение 3
Gisela Kallenbach

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. счита, че градоустройственият 
образец на града с къси пътища е най-
подходящ за създаване на възможност 
за мобилност в града, благоприятна за 
околната среда и климата;

Or. de

Изменение 4
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня, че градският транспорт е 
подчинен на принципа на 
субсидиарност, въпреки това 
подчертава, че местните органи не могат 
да посрещнат тези предизвикателства 
без европейско сътрудничество и 
съгласуваност, следователно Комисията 
трябва да предостави проучвания, 
правна рамка, да финансира 
изследователската дейност и да 
насърчава и разпространява добрите 
практики; настоява Комисията да 
публикува сборник от свързаните с 
това европейски нормативни 
разпоредби;

2. припомня, че градският транспорт е 
подчинен на принципа на 
субсидиарност, въпреки това 
подчертава, че местните органи често 
не могат да посрещнат тези 
предизвикателства без европейско 
сътрудничество и съгласуваност, 
следователно Комисията трябва да 
предостави проучвания, правна рамка, 
да финансира изследователската 
дейност и да насърчава и 
разпространява добрите практики; 
настоява Комисията да публикува 
сборник от задължителните
европейски нормативни разпоредби в 
тази област и да предложи на 
регионите и градовете общи 
референтни рамки, които да ги 
улеснят в избора им при планирането 
и прилагането на стратегии на 
развитие;
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Изменение 5
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня, че градският транспорт е 
подчинен на принципа на 
субсидиарност, въпреки това 
подчертава, че местните органи не могат 
да посрещнат тези предизвикателства 
без европейско сътрудничество и 
съгласуваност, следователно Комисията 
трябва да предостави проучвания, 
правна рамка, да финансира 
изследователската дейност и да 
насърчава и разпространява добрите 
практики; настоява Комисията да 
публикува сборник от свързаните с това 
европейски нормативни разпоредби;

2. припомня, че градският транспорт е 
подчинен на принципа на 
субсидиарност, въпреки това 
подчертава, че местните органи не могат 
да посрещнат тези предизвикателства 
без европейско сътрудничество и 
съгласуваност, следователно Комисията 
трябва да предостави проучвания, 
правна рамка, да финансира 
изследователската дейност и да 
насърчава и разпространява добрите 
практики въз основа на принципи, 
общодостъпни на всички езици на ЕС; 
настоява Комисията да публикува 
сборник от свързаните с това 
европейски нормативни разпоредби;

Or. pl

Изменение 6
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че в концепцията за 
градската мобилност следва да бъде 
предвидено и създаването на 
междуградски връзки, които да 
спомогнат за свързването на 
големите градове помежду им, за 
икономическото им развитие, за 
безпроблемния и непрекъснат превоз 
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на лица и товари и за насърчаването 
на туризма;

Or. ro

Изменение 7
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава принципа на интегрирания 
подход да бъде насърчаван в рамките на 
партньорско управление, което свързва 
участниците от града и извън града, 
националните и европейските 
участници, и взима предвид темите, 
свързани с транспорта: социално 
включване, шум, 
конкурентоспособност, околна среда и 
т.н.; отново призовава прилагането на 
интегриран подход да бъде 
задължително при планирането на 
програми и подбора на проекти по 
структурните фондове.

3. призовава принципа на интегрирания 
подход да бъде насърчаван в рамките на 
партньорско управление, което свързва 
участниците от града и извън града, 
националните и европейските 
участници, и взима предвид темите, 
свързани с транспорта: социално 
включване, шум, безопасност, 
конкурентоспособност, околна среда и 
т.н.; отново призовава прилагането на 
интегриран подход да бъде 
задължително при планирането на 
програми и подбора на проекти по 
структурните фондове.

Or. ro

Изменение 8
Gisela Kallenbach

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изразява съжаление, че през 
текущия период на финансиране 2007-
2013 г. за транспорта в града са 
предвидени само 9% (приблизително 8 
млрд. евро) от всички средства от 
структурните фондове, предоставени 



AM\764631BG.doc 7/8 PE418.414v01-00

BG

за транспорта (приблизително 82 
млрд. евро); счита, че този дял е 
твърде малък, за да бъдат 
посрещнати предизвикателствата за 
подходящата мобилност в 
европейските градове, както и за 
опазването на околната среда и 
климата;

Or. de

Изменение 9
Gisela Kallenbach

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. отбелязва, че в рамките на плана 
за възстановяване на европейската 
икономика се отдава предпочитание 
на средствата от структурните 
фондове за устойчиви 
инфраструктурни проекти; 
настоятелно призовава държавите-
членки и регионите да използват една 
значителна част от тези средства за 
градски транспорт, благоприятен за 
климата.

Or. de

Изменение 10
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 4 - тирета 3 а и 3 б (нови)

Проектостановище Изменение

- използване на екологични, 
информационни и комуникационни 
технологии с цел значително 
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намаляване на специфичните 
проблеми на големите европейски 
градове, като задръствания, пътно-
транспортни произшествия, 
замърсяване на околната среда и т.н.
- стимулиране на регионалните и 
местните органи да насърчават, 
доколкото е възможно, използването 
на велосипеди, за да се облекчи 
трафикът и да се намали 
замърсяването на околната среда;

Or. ro
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