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Европа трябва да намали допълнително и по-бързо емисиите 
от транспорта.

На транспорта се пада една четвърт от емисиите на 
парникови газове на Съюза и този дял продължава да 
нараства. Зеленият пакт се стреми към намаляване 
на тези емисии с 90 % до 2050 г.

Дял на емисиите на парникови газове 
по видове транспорт (2017 г.)

Автомобилен  
транспортt

71,7 %

Гражданско
въздухоплаванеn

13,9 %

Воден  
транспорт 

13,4 %

Източник: Статистически наръчник, 2019 г.

90 % 
намаление
на емисиите на 
парникови газове в 
транспорта до 2050 г.

  Използване на цифрови 
технологии

• Системите за автоматизирана 
мобилност и интелигентно управление 
на движението ще направят транспорта 
по-ефективен и по-чист. 

• Ще бъдат разработени интелигентни 
приложения и „Мобилността  
като услуга“. 

Железопътен транспорт

0,5 %
Други

0,5 %



  Използване на различни видове транспорт
Повече товари следва да се превозват с железопътен 
или воден транспорт. И Единното европейско 
небе следва значително да намали емисиите от 
въздухоплаването без да доведе до нови разходи за 
потребителите и предприятията.

 Цени, които отразяват въздействието върху околната среда

  BСтимулиране на предлагането на устойчиви алтернативни 
транспортни горива

До 2025 г. ще са необходими около 1 милион публични зарядни станции и станции за 
зареждане за 13-те милиона превозни средства с нулеви и ниски емисии, които се очаква 
да се движат по европейските пътища.

Реформата 
на Единното 
европейско небе 
ще спомогне 
за намаляване 
на емисиите 
въздушния 
транспорт с до  

10 %. 

Края на 2018 г.

13
милиона 1 м

140 000

975 000

Автомобили, използващи алтернативни 
горива, и публични зарядни точки в ЕС

Зарядни станции и 
станции за зареждане

Превозни средства 
с ниски емисии

до 2025 г.

  Намаляване на 
замърсяването

Зеленият пакт ще бъде насочен 
към намаляване на емисиите и 
задръстванията в градовете и към 
подобряване на обществения транспорт. 

Имаме нужда от:

   по-строги стандарти относно 
замърсяването от автомобили

   намаляване на замърсяването в 
пристанищата на ЕС

   подобряване на качеството на 
въздуха в близост до летищата

Източник: Европейската обсерватория за алтернативни горива

Разширяване на 
търговията с емисии, 
така че да се включи 
морския сектор

Премахване 
на субсидиите 
за изкопаеми 
горива

Ефективно 
ценообразуване 
на пътните 
такси в ЕС

Намаляване на безплатното 
разпределяне на квоти за 
авиокомпаниите по схемите 
за търговия с емисии
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