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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. изразява дълбоката си загриженост от нарастването на емисиите на парникови 
газове, произхождащи от транспорт, които в периода 1990- 2005 г. са се 
увеличили с 32,1 %, докато емисиите от други сектори са намалели с 9,5 %;
изтъква по-конкретно, че емисиите от международен въздухоплавателен и морски 
транспорт, които не са предвидени в Протокола от Киото, са нараснали съответно 
с 90 % и 50 % през същия период и през 2005 г. са представлявали 23 % от 
емисиите от транспорт и 6,3 % от общите емисии1;

2. подкрепя текущия законодателен процес относно включване на 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, и да не облагоприятства други 
видове транспорт, които са по-тежко бреме за околната среда;  

3. подчертава необходимостта, ЕС да предостави финансова помощ за прилагане 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 модернизира 
железопътната мрежа и да се подобри извършването на железопътни услуги, за да 
се превърне този вид транспорт в по-привлекателен за потребителите;

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 екологични транспорт и горива;

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;

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 

  
1 http://reports.eea.europa.eu.
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устойчиво производство на алтернативни горива от биомаса, отчитайки 
последствията по отношение на производството на хранителни продукти и 
обезлесяването; 

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.


