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Predlog spremembe 588
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in 
železniškega prometa ter prometa na 
celinskih plovnih poteh (ITS, ERTMS in
RIS)

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega omrežja

Predlog spremembe Parlamenta

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in 
železniškega prometa ter prometa na 
celinskih plovnih poteh (ITS, ERTMS in 
krepitev interoperabilnosti železniškega 
sistema, RIS in VTMIS)

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča, letališča in pomorske avtoceste
osrednjega omrežja

Or. en

Obrazložitev

Interoperabilnost je bistvenega pomena za dobro delovanje notranjega trga, predvsem v 
železniškem sektorju. Ker so pomorske avtoceste ter sistem spremljanja in obveščanja za 
ladijski promet (VTMIS) ključni elementi prometnega sistema EU, jih je treba vključiti med 
horizontalne prednostne naloge.

Predlog spremembe 589
Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in 
železniškega prometa ter prometa na 
celinskih plovnih poteh (ITS, ERTMS in 
RIS)

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega omrežja

Predlog spremembe Parlamenta

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in 
železniškega prometa ter prometa na 
celinskih plovnih poteh (ITS, ERTMS in 
RIS)

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega omrežja

Zmanjšanje hrupa pri viru Naknadno opremljanje železniških 
tovornih vagonov z namenom 
približevanja tihim tovornim vlakom 

Or. en

Obrazložitev

Če se hrup tovornega železniškega prometa zmanjšuje pri viru, je potrebnih veliko manj 
naložb v železniško infrastrukturo.

Predlog spremembe 590
Dieter-Lebrecht Koch.

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in 
železniškega prometa ter prometa na 
celinskih plovnih poteh (ITS, ERTMS in 
RIS)

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega omrežja
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Predlog spremembe Parlamenta

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in 
železniškega prometa ter prometa na 
celinskih plovnih poteh (ITS, ERTMS in 
RIS) ter alternativna goriva, vključno s 
potrebno infrastrukturo za oskrbo

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega omrežja

Or. de

Obrazložitev

Eden od ciljev prometne politike EU je spodbujati alternativne pogonske sisteme vozil. Zato 
bi bilo treba predpogoje za to vključiti v horizontalne prednostne naloge osrednjega omrežja 
in ponuditi boljše priložnosti za sofinanciranje potrebne infrastrukture vzdolž glavnih 
koridorjev osrednjega omrežja. To je bistvenega pomena za uporabo alternativnih pogonov 
na vseevropskih ravni.

Predlog spremembe 591
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Ismail Ertug

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in 
železniškega prometa ter prometa na 
celinskih plovnih poteh (ITS, ERTMS in
RIS)

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega omrežja

Predlog spremembe Parlamenta

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in 
železniškega prometa ter prometa na 
celinskih plovnih poteh in na morju (ITS, 
ERTMS, RIS, VTMIS in e-pomorske 
storitve)
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Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča, pomorske avtoceste in letališča 
osrednjega omrežja

Or. en

Obrazložitev

Ker so pomorske avtoceste, sistem spremljanja in obveščanja za ladijski promet (VTMIS) ter 
e-pomorske storitve ključni elementi prometnega sistema EU, jih je treba vključiti med 
horizontalne prednostne naloge.

Predlog spremembe 592
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in železniškega 
prometa ter prometa na celinskih plovnih poteh (ITS, 
ERTMS in RIS)

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega omrežja

Predlog spremembe Parlamenta

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR 

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in železniškega 
prometa ter prometa na celinskih plovnih poteh (ITS, 
ERTMS, RIS in VTMIS)

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča, letališča in pomorske avtoceste 
osrednjega omrežja

Nove tehnologije in inovacije Nove tehnologije in inovacije v skladu s členom 
39(a) do (d) Uredbe (EU) N°XXXX/2012 [smernice 
TEN-T]

Or. en

Predlog spremembe 593
Paul Rübig

Predlog uredbe
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Priloga – del I – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in železniškega 
prometa ter prometa na celinskih plovnih poteh (ITS, 
ERTMS in RIS)

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega omrežja

Predlog spremembe Parlamenta

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in železniškega 
prometa ter prometa na celinskih plovnih poteh (ITS, 
ERTMS in RIS) ter infrastruktura za inovativne 
tehnologije

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega omrežja

Or. de

Obrazložitev

Spodbujanje inovativnosti bi bilo treba obravnavati kot horizontalno prednostno nalogo tudi 
v prometnem sektorju. Ob upoštevanju tega pristopa in zlasti s ciljem zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov bi bilo treba zagotoviti sredstva, s katerimi bi omogočili razvoj 
infrastrukture za oskrbo z alternativnimi gorivi vzdolž glavnih koridorjev. 

Predlog spremembe 594
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in 
železniškega prometa ter prometa na 
celinskih plovnih poteh (ITS, ERTMS in 
RIS) 

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega omrežja
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Predlog spremembe Parlamenta

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in 
železniškega prometa ter prometa na 
celinskih plovnih poteh (ITS, ERTMS in 
RIS) 

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega in 
celovitega omrežja

Or. ro

Predlog spremembe 595
Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, Judith A. Merkies, Kathleen Van 
Brempt, Jim Higgins

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in železniškega 
prometa ter prometa na celinskih plovnih poteh (ITS, 
ERTMS in RIS)

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega omrežja

Predlog spremembe Parlamenta

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve Sistemi za upravljanje cestnega in železniškega 
prometa ter prometa na celinskih plovnih poteh (ITS, 
ERTMS in RIS), infrastruktura za oskrbo z 
energijo za promet iz alternativnih in zlasti 
nizkoogljičnih ali brezogljičnih virov

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega omrežja

Or. en
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Predlog spremembe 596
Tanja Fajon

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Gdynia–Katovice Gdynia–Katovice

Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj
Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj

Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena

Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena

Gradec–Maribor–Ljubljana– Koper/Trst

Or. en

Obrazložitev

Koridor Baltik–Jadran bi moral biti usklajen s koridorjem tovornega železniškega prometa 
(Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o 
evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet), zato bi bilo treba vključiti 
pristanišče Koper kot eno od severnojadranskih pristanišč, ki sodelujejo v Združenju 
severnojadranskih pristanišč (NAPA).

Predlog spremembe 597
Carlo Fidanza, Antonio Cancian, David-Maria Sassoli, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Gdynia–Katovice Gdynia–Katovice
Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj

Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj
Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena

Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena–Ancona
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Or. it

Predlog spremembe 598
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wien Katowice – Ostrava – Brno – Wien
Katowice – Žilina – Bratislava – Wien Katowice – Žilina – Bratislava – Wien

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Gradec – Maribor – Ljubljana –
Koper/Trst

Or. sl

Predlog spremembe 599
Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Gdynia–Katovice Gdynia–Katovice

Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj Katovice–Ostrava–Dunaj
Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj

Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena

Dunaj–Šopron–Sombotel–Koprivnica–
Zagreb–Reka/Koper

Or. en
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Predlog spremembe 600
Jelko Kacin

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Gdynia–Katovice Gdynia–Katovice
Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj

Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj
Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena

Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena

Gradec–Maribor–Ljubljana– Koper/Trst

Or. en

Obrazložitev

Koridor Baltik–Jadran bi moral biti usklajen s koridorjem tovornega železniškega prometa 
(Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o 
evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet), zato bi bilo treba vključiti 
pristanišče Koper kot eno od severnojadranskih pristanišč, ki sodelujejo v Združenju 
severnojadranskih pristanišč (NAPA).

Predlog spremembe 601
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada, Piotr Borys, Sławomir Witold Nitras, Andrzej 
Grzyb, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Jacek Protasiewicz, 
Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Zwiefka

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Gdynia–Katovice Gdynia–Katovice

Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj
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Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj
Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena

Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena

Gradec–Ljubljana– Koper/Trst Gradec–Ljubljana– Koper/Trst

Szczecin/Świnoujście–Poznań/Zielona 
Góra–Vrocłav–Ostrava 

Or. en

Obrazložitev

Svet že zdaj podpira vključitev odseka Szczecin/Świnoujście–Poznań–Vrocłav–Ostrava v 
koridor Baltik–Jadran. Ker so koridorji osrednjega omrežja večmodalni (člen 48), bi bilo 
treba vključiti tudi tovorni železniški koridor Szczecin/Świnoujście–Zielona Góra–Vrocłav 
(CE 59). Železniško povezavo Szczecin/Świnoujście–Poznań–Vrocłav (E 59) uporabljajo 
večinoma potniški vlaki.

Predlog spremembe 602
Bogusław Liberadzki, Piotr Borys, Jacek Protasiewicz, Sławomir Witold Nitras

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Gdynia–Katovice Gdynia–Katovice

Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj
Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj

Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena

Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena

Gradec–Ljubljana– Koper/Trst Gradec–Ljubljana– Koper/Trst

Szczecin/Świnoujście–Poznań–Vrocłav–
Ostrava

Or. en

Obrazložitev

Svet že zdaj podpira vključitev odseka Szczecin/Świnoujście–Poznań–Vrocłav–Ostrava v 
koridor Baltik–Jadran.
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Predlog spremembe 603
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Priloga – del 1 – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Gdynia–Katovice Gdynia–Katovice
Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj

Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj
Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena

Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena

Gradec–Maribor–Ljubljana– Koper/Trst 

Or. en

Obrazložitev

Koridor Baltik–Jadran bi moral biti usklajen s koridorjem tovornega železniškega prometa 
(Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o 
evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet), zato bi bilo treba vključiti 
pristanišče osrednjega omrežja Koper kot eno od severnojadranskih pristanišč, ki sodelujejo 
v Združenju severnojadranskih pristanišč (NAPA), in kot edino predhodno določeno 
pristanišče v Sloveniji. Čezmejni odsek Gradec–Maribor–Pragersko se zgolj premakne s 
seznama „Drugi odseki“ v koridor Baltik–Jadran.

Predlog spremembe 604
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Helsinki–Talin–Riga–Kaunas–Varšava–
Katovice

Gdynia–Katovice Gdynia–Katovice

Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj Katovice–Ostrava–Brno–Dunaj
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Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj Katovice–Žilina–Bratislava–Dunaj
Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena

Dunaj–Gradec–Celovec–Beljak–Videm–
Benetke–Bologna–Ravena

Gradec–Ljubljana– Koper/Trst Gradec–Ljubljana– Koper/Trst

Szczecin/Świnoujście–Poznań/Zielona 
Góra–Vrocłav–Ostrava

Or. en

Obrazložitev

Svet že zdaj podpira vključitev odseka Szczecin/Świnoujście–Poznań–Vrocłav–Ostrava v 
koridor Baltik–Jadran. Ker so koridorji osrednjega omrežja večmodalni (člen 48), bi bilo 
treba vključiti tudi tovorni železniški koridor Szczecin/Świnoujście–Zielona Góra–Vrocłav 
(CE 59). Železniško povezavo Szczecin/Świnoujście–Poznań–Vrocłav (E 59) uporabljajo 
večinoma potniški vlaki.

Predlog spremembe 605
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predhodno določeni 
odseki

Način Opis/datumi

Helsinki–Talin pristanišča, pomorske 
avtoceste

medsebojne povezave 
med pristanišči, 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform in 
njihovih medsebojnih 
povezav, pomorske 
avtoceste (vključno z 
ledolomilskimi 
zmogljivostmi)

Talin–Riga–Kaunas–
Varšava

železnica (podrobne) študije za 
novo popolnoma 
interoperabilno progo s 
tirno širino UIC; dela za 
novo progo se bodo začela 
pred letom 2020; 
medsebojne povezave 
letališč/pristanišč z 
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železniškim omrežjem

Gdynia–Katovice železnica posodobitev

Gdynia, Gdansk pristanišča medsebojne povezave 
med pristanišči, 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Varšava–Katovice železnica posodobitev

Katovice–Ostrava–Brno–
Dunaj in Katovice–
Žilina–Bratislava–Dunaj

železnica posodobitev, zlasti 
čezmejni odseki PL–CZ, 
PL–SK in SK–AT; 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Dunaj–Gradec–Celovec–
Videm–Benetke–Ravena

železnica izvajajo se posodobitve in 
dela; (nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Trst, Benetke, Ravena pristanišča medsebojne povezave 
med pristanišči, 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Predlog spremembe Parlamenta

Predhodno določeni 
odseki

Način Opis/datumi

Helsinki–Talin pristanišča, pomorske 
avtoceste

medsebojne povezave 
med pristanišči, 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform in 
njihovih medsebojnih 
povezav, pomorske 
avtoceste (vključno z 
ledolomilskimi 
zmogljivostmi)

Talin–Riga–Kaunas–
Varšava

železnica (podrobne) študije za 
novo popolnoma 
interoperabilno progo s 
tirno širino UIC; dela za 
novo progo se bodo začela 
pred letom 2020; 
medsebojne povezave 
letališč/pristanišč z 
železniškim omrežjem

Gdynia–Katovice železnica posodobitev
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Gdynia, Gdansk pristanišča medsebojne povezave 
med pristanišči, 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Varšava–Katovice železnica posodobitev

Katovice–Ostrava–Brno–
Dunaj in Katovice–
Žilina–Bratislava–Dunaj

železnica posodobitev, zlasti 
čezmejni odseki PL–CZ, 
PL–SK in SK–AT; 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Dunaj–Gradec–Celovec–
Videm–Benetke–Ravena

železnica izvajajo se posodobitve in 
dela; (nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Gradec-Maribor-
Pragersko

železnica študije in dela na drugem 
tiru

Trst, Benetke, Ravena, 
Koper

pristanišča medsebojne povezave 
med pristanišči, 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Or. sl

Obrazložitev

V Baltsko - jadranski koridor se vključi povezava Gradec-Maribor-Pragersko ter pristanišče 
Koper, s čemer se potek koridorja uskladi s potekom tovornega koridora skladno z Uredbo 
(EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22 september o evropskem 
železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet. Jedrno pristanišče Koper je s tem v 
koridorjih IPE obravnavano enakopravno z preostalimi pristanišči Združenja severno 
jadranskih pristanišč (NAPA). Predlog ne spreminja navor odsekov, ki je vključen v prilogo 
IPE, saj je zadevna povezava Gradec-Maribor-Pragersko zgolj premeščena iz seznama 
"drugih odsekov jedrnega omrežja", kjer je bila navedena v prvotnem predlogu Komisije.

Predlog spremembe 606
Zigmantas Balčytis

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1 - vrstici 2 a-b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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Predlog spremembe Parlamenta

Klaipėda–Kaunas železnica posodobitev, medsebojne 
povezave med pristanišči, 
pomorske avtoceste

Koridor Via Baltica cesta posodobitev (EE, LV, LT, 
PL)

Or. en

Predlog spremembe 607
Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1 - vrstica 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Katovice–Ostrava–Brno–
Dunaj in Katovice–
Žilina–Bratislava–Dunaj

železnica posodobitev, zlasti 
čezmejni odseki PL–CZ, 
PL–SK in SK–AT; 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Predlog spremembe Parlamenta

Katovice–Ostrava–Brno–
Dunaj in Katovice–
Žilina–Bratislava–Dunaj

železnica posodobitev, zlasti 
čezmejni odseki PL–CZ, 
PL–SK, CZ-AT, SK–AT, 
železniško vozlišče Brno, 
proga Brno-Přerov; 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Or. cs

Obrazložitev

Brno leži na križišču dveh koridorjev (koridorja Baltik–Jadran in koridorja Hamburg–
Roztoky–Burgas/turška meja–Pirej– Nikozija), zato je vključitev posodobitve njegovega 
železniškega vozlišča in čezmejnega odseka med Češko in Avstrijo bistvenega pomena za 
delovanje osrednjega omrežja. Posodobitev proge Brno–Přerov je vključena na zemljevid v 
Prilogi II k Uredbi (EU) št. XXXX/2012 [smernice TEN-T] in jo je zato treba navesti tudi 
tukaj.
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Predlog spremembe 608
Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1 - vrstica 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Katovice–Ostrava–Brno–
Dunaj in Katovice–
Žilina–Bratislava–Dunaj

železnica posodobitev, zlasti 
čezmejni odseki PL–CZ, 
PL–SK in SK–AT; 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Predlog spremembe Parlamenta

Katovice–Ostrava–Dunaj 
in Katovice–Žilina–
Bratislava–Dunaj

železnica posodobitev, zlasti 
čezmejni odseki PL–CZ, 
PL–SK in SK–AT; 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Or. en

Predlog spremembe 609
Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1 - vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Dunaj–Gradec–Celovec–
Videm–Benetke–Ravena

železnica izvajajo se posodobitve in 
dela; (nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Predlog spremembe Parlamenta

Dunaj–Dunajsko Novo 
mesto (Wiener 
Neustadt)–Šopron–
Sombotel–Koprivnica–
Zagreb–Koper/Reka

železnica izvajajo se posodobitve in 
dela; (nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Or. en
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Obrazložitev

Ker roka do leta 2030, ki je bil določen za izvedbo osrednjega omrežja, pri alternativni 
povezavi med mestoma Dunajsko Novo mesto (Wiener Neustadt) in Gradec ne bo mogoče 
doseči, je treba izbrati učinkovitejše rešitve, kot je povezava preko Šoprona in Sombotela, kjer 
bi bilo mogoče uporabiti obstoječo infrastrukturo. Na ta način bi čezmejno povezali ne le dve 
mesti, temveč dve celotni regiji. Poleg tega bi s tem omogočili vključitev Hrvaške v osrednje 
omrežje.

Predlog spremembe 610
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 1 – vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Dunaj–Gradec–Celovec–
Videm–Benetke–Ravena

železnica izvajajo se posodobitve in 
dela; (nadaljnji) razvoj
večmodalnih platform

Predlog spremembe Parlamenta

Dunaj–Gradec–Celovec–
Videm–Benetke–Ravena

železnica izvajajo se posodobitve in 
dela na obstoječih 
progah; racionalizacija 
obstoječih večmodalnih 
platform 

Or. en

Obrazložitev

Dela in naložbe v posodobitve se na obstoječih konvencionalnih železniških progah že 
izvajajo, poleg tega pa je treba obstoječe terminale zaradi zmanjšanega povpraševanja na 
trgu in tokov tovornega prometa racionalizirati.

Predlog spremembe 611
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1 - vrstica 8 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Ravena–Ancona železnica posodobitev

Or. en

Predlog spremembe 612
Jelko Kacin

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1 - vrstica 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Gradec–Maribor–
Pragersko

železnica študije in dela za drugi tir

Or. en

Obrazložitev

Koridor Baltik–Jadran bi moral biti usklajen s koridorjem tovornega železniškega prometa 
(Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o 
evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet), zato bi bilo treba vključiti 
pristanišče Koper kot eno od severnojadranskih pristanišč, ki sodelujejo v Združenju 
severnojadranskih pristanišč (NAPA).

Predlog spremembe 613
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 1 – vrstica 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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Predlog spremembe Parlamenta

Gradec–Maribor–
Pragersko 

železnica študije in dela za drugi tir 

Or. en

Obrazložitev

Koridor Baltik–Jadran bi moral biti usklajen s koridorjem tovornega železniškega prometa 
(Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o 
evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet), zato bi bilo treba vključiti 
pristanišče osrednjega omrežja Koper kot eno od severnojadranskih pristanišč, ki sodelujejo 
v Združenju severnojadranskih pristanišč (NAPA), in kot edino predhodno določeno 
pristanišče v Sloveniji. Čezmejni odsek Gradec–Maribor–Pragersko se zgolj premakne s 
seznama „Drugi odseki“ v koridor Baltik–Jadran.

Predlog spremembe 614
Tanja Fajon

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1 - vrstica 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Trst, Benetke, Ravena pristanišča medsebojne povezave 
med pristanišči, 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Predlog spremembe Parlamenta

Koper, Trst, Benetke, 
Ravena

pristanišča medsebojne povezave 
med pristanišči, 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Or. en

Obrazložitev

Koridor Baltik–Jadran bi moral biti usklajen s koridorjem tovornega železniškega prometa 
(Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o 
evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet), zato bi bilo treba vključiti 
pristanišče Koper kot eno od severnojadranskih pristanišč, ki sodelujejo v Združenju 
severnojadranskih pristanišč (NAPA).
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Predlog spremembe 615
Jelko Kacin

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1 - vrstica 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Trst, Benetke, Ravena pristanišča medsebojne povezave 
med pristanišči, 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Predlog spremembe Parlamenta

Trst, Benetke, Ravena, 
Koper

pristanišča medsebojne povezave 
med pristanišči, 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Or. en

Obrazložitev

Koridor Baltik–Jadran bi moral biti usklajen s koridorjem tovornega železniškega prometa 
(Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o 
evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet), zato bi bilo treba vključiti 
pristanišče Koper kot eno od severnojadranskih pristanišč, ki sodelujejo v Združenju 
severnojadranskih pristanišč (NAPA).

Predlog spremembe 616
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 1 – vrstica 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Trst, Benetke, Ravena pristanišča medsebojne povezave 
med pristanišči, 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform
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Predlog spremembe Parlamenta

Trst, Benetke, Ravena, 
Koper

pristanišča medsebojne povezave 
med pristanišči, 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Or. en

Obrazložitev

Koridor Baltik–Jadran bi moral biti usklajen s koridorjem tovornega železniškega prometa 
(Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o 
evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet), zato bi bilo treba vključiti 
pristanišče osrednjega omrežja Koper kot eno od severnojadranskih pristanišč, ki sodelujejo 
v Združenju severnojadranskih pristanišč (NAPA), in kot edino predhodno določeno 
pristanišče v Sloveniji. Čezmejni odsek Gradec–Maribor–Pragersko se zgolj premakne s 
seznama „Drugi odseki“ v koridor Baltik–Jadran.

Predlog spremembe 617
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 1 – vrstica 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Trst, Benetke, Ravena železnica medsebojne povezave 
med pristanišči, 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Predlog spremembe Parlamenta

Trst, Benetke, Ravena železnica medsebojne povezave 
med pristanišči, 
racionalizacija
večmodalnih platform in 
konvencionalnih 
železniških prog

Or. en

Obrazložitev

Pomembno se je osredotočiti na izziv medsebojnega povezovanja pristanišč ter razvijati 
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njihove sinergije in jih povezovati s tokovi tovornega prometa.

Predlog spremembe 618
Tanja Fajon

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1 - vrstica 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Gradec–Maribor–
Pragersko

železnica študije in dela za drugi tir

Or. en

Obrazložitev

Koridor Baltik–Jadran bi moral biti usklajen s koridorjem tovornega železniškega prometa 
(Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o 
evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet), zato bi bilo treba vključiti 
pristanišče Koper kot eno od severnojadranskih pristanišč, ki sodelujejo v Združenju 
severnojadranskih pristanišč (NAPA).

Predlog spremembe 619
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 1 - vrstica 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Ancona pristanišča medsebojne povezave 
med pristanišči, 
(nadaljnji) razvoj 
večmodalnih platform

Or. en
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Predlog spremembe 620
Bogusław Liberadzki

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 1 – vrstica 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Vrocłav –Poznań–
Szczecin/Świnoujście

železnica dela 

Or. en

Obrazložitev

Svet že zdaj podpira vključitev odseka Szczecin/Świnoujście–Poznań–Vrocłav–Ostrava v 
koridor Baltik–Jadran.

Predlog spremembe 621
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 1 – vrstica 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Vrocłav–Poznań/Zielona 
Góra–
Szczecin/Świnoujście

železnica dela 

Or. en

Obrazložitev

Svet že zdaj podpira vključitev odseka Szczecin/Świnoujście–Poznań–Vrocłav–Ostrava v 
koridor Baltik–Jadran. Ker so koridorji osrednjega omrežja večmodalni (člen 48), bi bilo 
treba vključiti tudi tovorni železniški koridor Szczecin/Świnoujście–Zielona Góra–Vrocłav 
(CE 59). Železniško povezavo Szczecin/Świnoujście–Poznań–Vrocłav (E 59) uporabljajo 
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večinoma potniški vlaki.

Predlog spremembe 622
Bogusław Liberadzki

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 1 – vrstica 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Świnoujście, Szczecin pristanišča medsebojne povezave 
med pristanišči

Or. en

Predlog spremembe 623
Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Varšava–Berlin–
Amsterdam/Rotterdam–Felixtowe–
Midlands

2. Varšava–Berlin–Antwerpen/Rotterdam–
Felixstowe–Midlands

Or. en

Predlog spremembe 624
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

beloruska meja–Varšava–Poznań–
Frankfurt/Odra–Berlin–Hannover–
Osnabrück–Enschede–Utrecht–
Amsterdam/Rotterdam–Felixstowe–

ukrajinska meja–Lublin–Varšava–
Poznań–Frankfurt/Odra–Berlin–Hannover–
Osnabrück–Enschede–Utrecht–
Amsterdam/Rotterdam–Felixstowe–



AM\915491SL.doc 27/93 PE497.891v01-00

SL

Birmingham/Manchester–Liverpool Birmingham/Manchester–Liverpool

Or. en

Predlog spremembe 625
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 2 – vrstica 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

ukrajinska meja–Lublin–
Varšava–Poznań–nemška 
meja

železnica posodobitev obstoječe 
proge, študije za 
razširitev

Or. en

Predlog spremembe 626
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 2 – vrstica 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Ren-Waal-
Noordzeekanaal

celinske plovne poti večmodalne povezave

Or. en

Predlog spremembe 627
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
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Priloga – del I – točka 2 – vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Amsterdamske zapornice celinske plovne poti izvajajo se študije

Predlog spremembe Parlamenta

Amsterdamske zapornice 
in nove pomorske 
zapornice Amsterdam 
Rijnkanaal–IJmuiden 

celinske plovne poti izvajajo se študije, 
pristanišče, vključno s 
posodobitvijo zapornic 
Beatrix

Or. en

Predlog spremembe 628
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Algeciras–Madrid–Tarragona Algeciras–Madrid–Zaragoza–Tarragona

Sevilla–Valencia–Tarragona Sevilla–Valencia–Tarragona
Tarragona–Barcelona–Perpignan–Lyon–
Torino–Milano–Benetke–Ljubljana–
Budimpešta–ukrajinska meja

Tarragona–Barcelona–Perpignan–Lyon–
Torino–Milano–Benetke–Ljubljana–
Budimpešta–ukrajinska meja

Or. es

Obrazložitev

Dodati je treba glavno logistično platformo na Iberskem polotoku, to je Zaragozo.

Predlog spremembe 629
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Algeciras–Madrid–Tarragona Algeciras–Madrid–Tarragona
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Sevilla–Valencia–Tarragona Sevilla–Valencia–Tarragona
Tarragona–Barcelona–Perpignan–Lyon–
Torino–Milano–Benetke–Ljubljana–
Budimpešta–ukrajinska meja

Tarragona–Barcelona–Perpignan–Lyon–
Torino–Milano–Benetke–Ljubljana–
Budimpešta–ukrajinska meja

Barcelona/Valencia–Livorno/Pisa–
Firence

Or. it

Predlog spremembe 630
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Algeciras–Madrid–Tarragona Algeciras–Madrid–Tarragona

Sevilla–Valencia–Tarragona Sevilla–Valencia–Tarragona
Tarragona–Barcelona–Perpignan–Lyon–
Torino–Milano–Benetke–Ljubljana–
Budimpešta–ukrajinska meja

Tarragona–Barcelona–Perpignan–Lyon–
Torino–Milano–Benetke–Ljubljana–
Budimpešta–ukrajinska meja

Livorno/Pisa–Grosseto–Siena–Arezzo–
Fano–Ancona

Or. it

Predlog spremembe 631
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Algeciras–Madrid–Tarragona Algeciras–Madrid–Tarragona

Sevilla–Valencia–Tarragona Sevilla–Valencia–Tarragona

Tarragona–Barcelona–Perpignan–Lyon–
Torino–Milano–Benetke–Ljubljana–
Budimpešta–ukrajinska meja

Tarragona–Barcelona–Perpignan–
Marseille–Lyon–Torino–Milano–Benetke–
Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja
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Or. fr

Predlog spremembe 632
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 3 – vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Barcelona pristanišča medsebojne železniške 
povezave s pristanišči in 
letališči

Predlog spremembe Parlamenta

Barcelona pristanišča medsebojne železniške 
povezave s pristanišči 
(izgradnja novih 
dostopov) in letališči

Or. en

Predlog spremembe 633
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 3 – vrstica 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Barcelona–Perpignan železnica čezmejni odsek, izvajajo 
se dela, nova proga bo 
dokončana do leta 2015, 
posodobitev obstoječe 
proge 

Predlog spremembe Parlamenta

Barcelona–Perpignan železnica čezmejni odsek, izvajajo 
se dela, nova proga bo 
dokončana do leta 2015, 
posodobitev obstoječe 
proge; uvedba tirne širine 
UIC na obstoječi progi z 
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ibersko tirno širino skozi 
Port Bou; prilagoditev 
proge za vlake dolžine 
750 m; razvoj 
intermodalnih platform 
in povezava z železniškim 
omrežjem z ibersko tirno 
širino in tirno širino UIC 

Or. en

Predlog spremembe 634
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 3 – vrstica 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Madrid–Zaragoza–
Barcelona

železnica posodobitev obstoječih 
prog: uvedba tirne širine 
UIC na obstoječi progi z 
ibersko tirno širino; 
prilagoditev proge in 
stranskih tirov za vlake 
dolžine 750 m; razvoj 
intermodalnih platform 
in povezava z železniškim 
omrežjem z ibersko tirno 
širino in tirno širino UIC 

Or. en

Predlog spremembe 635
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Predlog uredbe
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Priloga – del I – točka 3 – vrstica 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Lyon–Avignon–Marseille 
(preko Miramasa in 
Fosa)

železnica posodobitev

Or. fr

Predlog spremembe 636
Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 3 - vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Lyon–Torino železnica čezmejni odsek, dela na 
baznem predoru se bodo 
začela pred letom 2020;
študije dovoznih poti

Predlog spremembe Parlamenta

Lyon–Torino železnica čezmejni odsek, vključno 
z zgodovinsko potjo,
študije dovoznih poti 

Or. en

Obrazložitev

Roka do leta 2030, ki je bil določen za izvedbo osrednjega omrežja, pri tej povezavi ne bo 
mogoče doseči. Zato je treba izbrati učinkovitejše rešitve: uporablja se osmina zmogljivosti že 
modernizirane obstoječe infrastrukture, ki tako lahko EU in državam članicam prinaša 
gospodarske koristi.

Predlog spremembe 637
Sabine Wils
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Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 3 – vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Lyon–Torino železnica čezmejni odsek, dela na 
baznem predoru se bodo 
začela pred letom 2020; 
študije dovoznih poti

Predlog spremembe Parlamenta

Lyon–Torino železnica posodobitev obstoječega 
čezmejnega odseka

Or. en

Obrazložitev

Dela za izboljšanje širine in gabarita predora po naročilu italijanskih in francoskih železnic 
(FS in SNFC) v vrednosti več kot 400 milijonov EUR so bila že opravljena leta 2011: 
nadaljnje izboljšave dostopnih poti in mestnih železniških vozlišč bi lahko sofinanciral 
instrument za povezovanje Evrope.

Predlog spremembe 638
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 3 – vrstica 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Brescia–Benetke–Trst železnica dela na več odsekih se 
bodo začela pred 
letom 2014

Predlog spremembe Parlamenta

Brescia–Benetke–Trst železnica dela na več odsekih se 
bodo začela pred letom
2014 v sinergiji s 
posodobitvenimi ukrepi, 
ki se izvajajo v 
prekrivajočih se delih 1. 
koridorja

Or. en
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Obrazložitev

Zagotoviti je treba sinergijo s preprečitvijo dvojne naložbe in izdatkov.

Predlog spremembe 639
Tanja Fajon

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 3- vrstica 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Koper–Divača–Ljubljana–
Maribor

železnica študije in 
posodobitev/delno nova 
proga

Predlog spremembe Parlamenta

Koper–Divača–Ljubljana–
Pragersko

železnica študije in 
posodobitev/delno nova 
proga

Or. en

Obrazložitev

Na odseku Koper–Divača–Ljubljana–Maribor se Maribor zaradi natančne uskladitve 
zamenja s Pragerskim. Mesto Maribor je povezano prek koridorja Baltik–Jadran v skladu s 
predlogom spremembe 5.

Predlog spremembe 640
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 3 - vrstica 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Koper–Divača–Ljubljana–
Maribor

železnica študije in 
posodobitev/delno nova 
proga

Predlog spremembe Parlamenta

Koper–Divača–Ljubljana– železnica študije in 
posodobitev/delno nova 
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Pragersko proga

Or. sl

Obrazložitev

V delu omrežja Koper-Divača-Ljubljana-Maribor je Maribor zamenjan s Pragerskim, ki 
predstavlja križišče med Mediteranskim in Baltsko – jadranskim koridorjem. Mesto Maribor 
je že povezano v okviru predloga Koridorja Baltik-Jadran. S tem predlogom se izognemo 
podvajanju odseka Pragersko - Maribor v dveh koridorjih.

Predlog spremembe 641
Jelko Kacin

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 3- vrstica 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Koper–Divača–Ljubljana–
Maribor

železnica študije in 
posodobitev/delno nova 
proga

Predlog spremembe Parlamenta

Koper–Divača–Ljubljana–
Pragersko

železnica študije in 
posodobitev/delno nova 
proga

Or. en

Obrazložitev

Na odseku Koper–Divača–Ljubljana–Maribor se Maribor zaradi natančne uskladitve 
zamenja s Pragerskim. Mesto Maribor je povezano prek koridorja Baltik–Jadran v skladu s 
predlogom spremembe.

Predlog spremembe 642
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
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Priloga – del I – točka 3 – vrstica 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Koper–Divača–Ljubljana–
Maribor

železnica študije in 
posodobitev/delno nova 
proga

Predlog spremembe Parlamenta

Koper–Divača–Ljubljana–
Pragersko

železnica študije in 
posodobitev/delno nova 
proga

Or. en

Obrazložitev

Na odseku Koper–Divača–Ljubljana–Maribor se Maribor zaradi natančne uskladitve 
zamenja s Pragerskim, ki leži na križišču med sredozemskim koridorjem in koridorjem Baltik–
Jadran. 

Predlog spremembe 643
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 3 – vrstice 17 a-i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Barcelona/Valencia/Livo
rno

pomorske avtoceste posodobitev 

Livorno pristanišče/železniško-
cestni terminali

pristaniški sistem 
Livorno in Piombino: 
študije in dela

medsebojne železniške 
povezave: študije in dela

Pisa, Firence letališče medsebojne železniške 
povezave; študije in dela

Livorno/Pisa–Firence 
(povezava s koridorjem 

železnica in cesta železnica: posodobitev 
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Helsinki–Valeta) proge Firence–Pisa

železnica: posodobitev 
proge Firence–Prato–
Pistoia–Lucca–Viareggio

cesta: posodobitev

Livorno–Grosseto železnica in cesta posodobitev 
železnice/ceste

Grosseto–Siena–Arezzo–
Fano–Ancona

cesta 
pristanišča

posodobitev

Or. xm

Obrazložitev

L'emendamento propone il potenziamento della proposta di corridoio n. 3 "Mediterraneo", 
tramite l'inserimento di una diramazione Sud che sviluppi in modo specifico le relazioni Est-
Ovest al livello di bacino mediterraneo, in particolare per il potenziamento delle relazioni tra 
balcani, Italia centrale e Spagna meridionale. L'emendamento propone quindi l'inclusione 
delle opere infrastrutturali connesse e necessarie allo sviluppo di tale diramazione anche in 
vista dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea a partire dal Luglio 2013. Lo sviluppo 
di tale diramazione permette un alleggerimento dei corridoi est-ovest esistenti ed offre una 
prospettiva di crescita socio-economica e di rafforzamento della coesione territoriale fra le 
aree del su europa.

Predlog spremembe 644
Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Hamburg/Rostock–Berlin–Praga–Brno–
Bratislava–Budimpešta–Arad–Temišvar–
Sofija

Hamburg/Rostock–Berlin–Praga–
Bratislava–Budimpešta–Arad–Temišvar–
Sofija

Sofija–Burgas–turška meja Sofija–Burgas–turška meja
Sofija–Solun–Pirej–Limassol–Nikozija Sofija–Solun–Pirej–Limassol–Nikozija

Or. en
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Predlog spremembe 645
Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 4 - vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Hamburg–Dresden–
Praga–Pardubice

celinske plovne poti posodobitve na reki Labi

Predlog spremembe Parlamenta

Hamburg–Dresden–
Praga–Pardubice

železnica posodobitev in 
večmodalne platforme

Or. en

Predlog spremembe 646
Ismail Ertug

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 4 - vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Hamburg–Dresden–
Praga–Pardubice

celinske plovne poti posodobitve na reki Labi

Predlog spremembe Parlamenta

Praga–Pardubice celinske plovne poti posodobitve na reki Labi

Or. en

Obrazložitev

Da bi dosegli cilje bele knjige o prometu na področju zmanjšanja emisij CO2 iz prometa, je 
treba priznati in okrepiti vlogo infrastrukture za celinske plovne poti v Evropi. Kljub temu 
razvoj infrastrukture ne bi smel potekati na škodo območij z rečnimi sistemi, ampak bi moral 
upoštevati in spoštovati ekološke zahteve. Skorajda neokrnjene, neregulirane reke imajo 
pomembno vlogo pri povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb. Zato je bistvenega 
pomena, da se na teh območjih plovila prilagodijo rekam in ne obratno.
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Predlog spremembe 647
Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 4 - vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Zapornice mesta Děčín celinske plovne poti študije

Predlog spremembe Parlamenta

črtano črtano črtano

Or. en

Predlog spremembe 648
Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 4 - vrstica 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

vozlišče Brno železnica železniško vozlišče Brno 
skupaj z večmodalno 
platformo

Or. cs

Obrazložitev

Brno leži na križišču dveh koridorjev (koridorja Baltik–Jadran in koridorja Hamburg–
Roztoky–Burgas/turška meja–Pirej– Nikozija), zato je vključitev posodobitve njegovega 
železniškega vozlišča bistvenega pomena za delovanje osrednjega omrežja.

Predlog spremembe 649
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
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Priloga – del I – točka 4 – vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Budimpešta–Arad–
Temišvar–Calafat

železnica posodobitev na 
Madžarskem je skoraj 
končana, v Romuniji se še 
izvaja

Predlog spremembe Parlamenta

Budimpešta–Arad–
Temišvar–Craiova–
Calafat

železnica posodobitev na 
Madžarskem je skoraj 
končana, v Romuniji se še 
izvaja

Or. en

Obrazložitev

Odsek Craiova–Calafat se vključi v osrednje omrežje.

Predlog spremembe 650
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 4 – vrstica 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Craiova–Bukarešta železnica študije

Or. en

Obrazložitev

Odsek Craiova–Calafat se vključi v osrednje omrežje.

Predlog spremembe 651
Michael Cramer, Joachim Zeller

Predlog uredbe
Priloga – del 1 – točka 5 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Helsinki–Turku–Stockholm–Malmö–
København–Fehmarn–Hamburg–
Hannover

Helsinki–Turku–Stockholm–Malmö–
København–Gedser

Bremen–Hannover–Nürnberg–München–
Brenner–Verona–Bologna–Rim–Neapelj–
Bari

Rostock–Berlin–Nürnberg–München–
Brenner–Verona–Bologna–Rim–Neapelj–
Bari

Neapelj–Palermo–Valletta Neapelj–Palermo–Valletta

Or. en

Obrazložitev

Del petega koridorja je treba prilagoditi v skladu z zgoraj navedenim, da bi se izognili ozkim 
grlom v Hamburgu, Bremnu in Hannovru ter uporabili obstoječo trajektno povezavo med 
Gedserjem in Rostockom, na kateri se uvajajo plovila z nizkimi emisijami. Ta uskladitev 
petega koridorja bi omogočila hitrejšo in cenejšo izvedbo.

Predlog spremembe 652
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Priloga – del 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Helsinki–Turku–Stockholm–Malmö–
København–Fehmarn–Hamburg–Hannover

Helsinki–Turku–Stockholm–Malmö–
København–Fehmarn–Hamburg–Hannover

Bremen–Hannover–Nürnberg–München–
Brenner–Verona–Bologna–Rim–Neapelj–
Bari

Bremen–Hannover–Nürnberg–
Øresund/København–Rostock–Berlin–
Nürnberg–München–Brenner–Verona–
Bologna–Rim–Neapelj–Bari

Neapelj–Palermo–Valletta Neapelj–Palermo–Valletta

Or. en

Obrazložitev

Del petega koridorja je treba prilagoditi v skladu z zgoraj navedenim, da bi se izognili ozkim 
grlom v Hamburgu, Bremnu in Hannovru ter uporabili obstoječo trajektno povezavo med 
Øresundom/Københavnom,Gedserjem in Rostockom, na kateri se uvajajo plovila z nizkimi 
emisijami. To uskladitev petega koridorja je treba dodati, saj bi omogočila hitrejšo in cenejšo 
izvedbo.
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Predlog spremembe 653
Knut Fleckenstein

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 5 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Helsinki–Turku–Stockholm–Malmö–
København–Fehmarn–Hamburg–Hannover

Helsinki–Turku–Stockholm–Malmö–
København–Lübeck–Fehmarn–Hamburg–
Hannover

Bremen–Hannover–Nürnberg–München–
Brenner–Verona–Bologna–Rim–Neapelj–
Bari

Bremen–Hannover–Nürnberg–München–
Brenner–Verona–Bologna–Rim–Neapelj–
Bari

Neapelj–Palermo–Valletta Neapelj–Palermo–Valletta

Or. de

Obrazložitev

Lübeck, pristanišče osrednjega omrežja, bi skupaj s povezavo Fehmarnbelt omogočil 
vključitev pomorskih avtocest v prometni potencial petega koridorja ter posledično 
vzpostavitev celovitega prometnega sistema železniških ali cestnih oziroma morskih poti.

Predlog spremembe 654
Joachim Zeller, Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 5 – vrstice 7-9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Fehmarn železnica izvajajo se študije, 
gradnja fiksne povezave 
pas Fehmarn med 
letoma 2014 in 2020

København–Hamburg 
prek Fehmarna: dovozne 
poti

železnica dovozne poti iz Danske 
bodo končane do 
leta 2020, dovozne poti iz 
Nemčije bodo končane v 
dveh korakih (2020–
2027)
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Hamburg/Bremen–
Hannover

železnica dela se bodo začela pred 
letom 2020

Predlog spremembe Parlamenta

Nykøbing–Gedser železnica študije in posodobitev

Gedser–Rostock pristanišča, pomorske 
avtoceste

medsebojne železniške 
povezave med pristanišči; 
trajekti z malo emisijami; 
zmogljivost lomljenja 
ledu

Rostock–Berlin–
Nürnberg

železnica študije; posodobitev

Or. en

Obrazložitev

Del petega koridorja je treba prilagoditi v skladu z zgoraj navedenim, da bi se izognili ozkim 
grlom v Hamburgu, Bremnu in Hannovru ter uporabili obstoječo trajektno povezavo med 
Gedserjem in Rostockom, na kateri se uvajajo plovila z nizkimi emisijami. Ta uskladitev 
petega koridorja bi omogočila hitrejšo in cenejšo izvedbo.

Predlog spremembe 655
Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 5 - vrstica 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Fehmarn železnica izvajajo se študije, 
gradnja fiksne povezave 
pas Fehmarn med 
letoma 2014 in 2020

Predlog spremembe Parlamenta

črtano črtano črtano

Or. en

Predlog spremembe 656
Michael Cramer
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Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 5 - vrstica 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

bazni predor Brenner železnica študije in dela

Predlog spremembe Parlamenta

Brenner železnica študije in dela na predoru 
ter posodobitev obstoječih 
priključnih prog

Or. en

Obrazložitev

Če baznega predora Brenner zaradi finančnih ali drugih razlogov ni mogoče zgraditi do 
leta 2030, bi morali upoštevati cenejše in kratkoročnejše obstoječe proge kot izvedljivejše 
nadomestne rešitve.

Predlog spremembe 657
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 5 – vrstica 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

bazni predor Brenner železnica študije in dela

Predlog spremembe Parlamenta

bazni predor Brenner železnica študije

Or. en

Obrazložitev

Študije za izboljšanje obstoječih konvencionalnih železniških prog še potekajo.

Predlog spremembe 658
Michael Cramer
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Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Genova–Rotterdam 6. Genova–Rotterdam/Antwerpen

Or. en

Predlog spremembe 659
Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Genova–Milano/Novara–
Simplon/Lötschberg/Gotthard–Basel–
Mannheim–Köln

Genova–Milano/Novara–
Simplon/Lötschberg/Gotthard–Basel–
Mannheim–Köln

Köln–Düsseldorf–Rotterdam/Amsterdam Köln–Düsseldorf–Rotterdam/Antwerpen
Köln–Liège–Bruselj–Zeebrugge Köln–Liège–Bruselj–Zeebrugge

Or. en

Predlog spremembe 660
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 6 – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Genova–Milano/Novara–
švicarska meja

železnica študije, dela se bodo 
začela pred letom 2020

Predlog spremembe Parlamenta

Genova–Milano/Novara–
švicarska meja

železnica študije in dela za 
izboljšanje obstoječih 
konvencionalnih 



PE497.891v01-00 46/93 AM\915491SL.doc

SL

železniških prog

Or. en

Obrazložitev

Študije za izboljšanje zmogljivosti obstoječih konvencionalnih železniških prog še potekajo.

Predlog spremembe 661
Christine De Veyrac

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 7 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sines/Lizbona–Madrid–Valladolid Sines/Lizbona–Madrid–Valladolid
Lizbona–Aveiro–Porto Lizbona–Aveiro–Porto

Aveiro–Valladolid–Vitoria–Bordeaux–
Pariz–Manheim/Strasbourg

Aveiro–Valladolid–Vitoria–Bordeaux–
Pariz–Manheim/Strasbourg

Toulouse–Bordeaux–Pariz–
Mannheim/Strasbourg

Or. fr

Predlog spremembe 662
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Priloga – del 1 – točka 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sines/Lizbona–Madrid–Valladolid Gran Canaria/Tenerife–Sines/Lizbona–
Madrid–Valladolid

Lizbona–Aveiro–Porto Lizbona–Aveiro–Porto

Aveiro–Valladolid–Vitoria–Bordeaux–
Pariz–Manheim/Strasbourg

Aveiro–Valladolid–Vitoria–Bordeaux–
Pariz–Manheim/Strasbourg

Or. de
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Predlog spremembe 663
Dominique Riquet

Predlog uredbe
Priloga – del 1 – točka 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sines/Lizbona–Madrid–Valladolid Sines/Lizbona–Madrid–Valladolid

Lizbona–Aveiro–Porto Lizbona–Aveiro–Porto
Aveiro–Valladolid–Vitoria–Bordeaux–
Pariz–Manheim/Strasbourg

Aveiro–Valladolid–Vitoria–Bordeaux–
Pariz–Manheim/Strasbourg

Le Havre–Rouen–Pariz–
Mannheim/Strasbourg

Or. fr

Obrazložitev

Le Havre bi bilo treba priključiti osrednjemu omrežju sedmega koridorja in ga tako uskladiti 
s četrtim koridorjem za tovorni promet, t.i. „atlantskim koridorjem“.

Predlog spremembe 664
Joachim Zeller

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 7 – vrstica 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Gran Canaria/Tenerife–
Sines/Lizbona–Madrid

pristanišča, letališča, 
pomorske avtoceste

študije pristanišč in 
letališč in dela v 
pristaniščih in na 
letališčih, povezave med 
Kanarskimi otoki in 
Sinesom/Lizbono 

Or. de
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Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb k predlogu Komisije o TEN-T bi bilo treba otoka Gran 
Canaria in Tenerife vključiti v koridor kot urbani vozlišči. Atlantski koridor, kot je opisan v 
Prilogi k sporočilu Komisije COM(2007)0032, se podaljša od Lizbone vse do Kanarskih 
otokov.

Predlog spremembe 665
Christine De Veyrac

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 7 - vrstica 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Toulouse–Bordeaux železnica poteka javno 
posvetovanje

Or. fr

Predlog spremembe 666
Dominique Riquet

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 7 – vrstica 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Le Havre–Pariz (preko 
Serqueux–Gisors)

železnica posodobitev

Or. xm

Obrazložitev

Le Havre bi bilo treba priključiti osrednjemu omrežju sedmega koridorja in ga tako uskladiti 
s četrtim koridorjem za tovorni promet, t.i. „atlantskim koridorjem“.
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Predlog spremembe 667
Martina Anderson

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Belfast–Dublin–Holyhead–Birmingham Belfast–Dublin–Holyhead–Birmingham

Sligo–Derry–Belfast
Glasgow/Edinburgh–Birmingham Glasgow/Edinburgh–Birmingham
Birmingham–London–Lille–Bruselj Birmingham–London–Lille–Bruselj

Dublin/Cork/Southampton–Le Havre–Pariz Dublin/Cork/Southampton–Le Havre–Pariz
London–Dover–Calais–Pariz London–Dover–Calais–Pariz

Or. en

Predlog spremembe 668
Martina Anderson

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 8 - vrstica 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Sligo–Derry–Belfast železnica študije (železniško 
omrežje „Zahodni lok“, 
ki se razprostira od 
Belfasta do 
Limericka/Foynesa in 
Corka preko Derryja, 
Sliga, Knocka in 
Galwaya) 

Or. en
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Predlog spremembe 669
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 8 – vrstica 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Larne–Belfast pristanišča, ceste posodobitev 

Or. en

Obrazložitev

Tovornega prometa na Severnem Irskem ne bi smeli izključiti iz instrumenta za povezovanje 
Evrope zaradi edinstvenih okoliščin na tem območju in njegovega geografskega položaja. Ta 
predlog spremembe izboljšuje cestne povezave med zaledjem in pristanišči, če ni na voljo 
nadomestnih železniških povezav ali celinskih plovnih poti.

Predlog spremembe 670
Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Amsterdam–Basel/Lyon–Marseille 9. Rotterdam/Antwerpen–Basel/Lyon–
Marseille

Or. en

Predlog spremembe 671
Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 9 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen– Rotterdam–Antwerpen–Bruselj–



AM\915491SL.doc 51/93 PE497.891v01-00

SL

Bruselj–Luxembourg Luxembourg
Luxembourg–Dijon–Lyon Luxembourg–Dijon–Lyon

Luxembourg–Strasbourg–Basel Luxembourg–Strasbourg–Basel

Or. en

Predlog spremembe 672
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 9 – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Meuse celinske plovne poti posodobitev

Predlog spremembe Parlamenta

Meuse, vključno 
Maaswerknom celinske plovne poti posodobitev, večmodalne 

povezave

Or. en

Predlog spremembe 673
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 9 – vrstica 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Koridor Ren–Scheldt: 
zapornice Volkeraklock 
in Kreekraklock, 
Krammerlock in 
Hansweert

zapornice posodobitev

Or. en
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Predlog spremembe 674
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 9 – vrstica 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Rotterdam–Antwerpen železnica posodobitev proge za 
tovorni železniški promet

Or. en

Predlog spremembe 675
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 9 – vrstica 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Kanal Sena–Escaut celinske plovne poti načrt je dokončan, 
konkurenčni dialog se je 
začel, v celoti bo projekt 
zaključen do leta 2018

Predlog spremembe Parlamenta

Kanal Sena sever–
povezava Sena–Scheldt

celinske plovne poti načrt je dokončan, 
konkurenčni dialog se je 
začel, v celoti bo projekt 
zaključen do leta 2018, 
posodobitev, vključno s 
čezmejnimi in 
večmodalnimi 
povezavami

Or. en

Predlog spremembe 676
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender
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Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 9 – vrstica 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Kanal Sena–Escaut celinske plovne poti načrt je dokončan, 
konkurenčni dialog se je 
začel, v celoti bo projekt 
zaključen do leta 2018

Predlog spremembe Parlamenta

Kanal Sena–Sever; Sena–
Escaut

celinske plovne poti načrt je dokončan, 
konkurenčni dialog se je 
začel, v celoti bo projekt 
zaključen do leta 2020; 
posodobitev, vključno s 
čezmejnimi povezavami

Or. en

Predlog spremembe 677
Dominique Riquet

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 9 – vrstici 11-12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Železniške povezave 
Luxembourg–Dijon–
Lyon (TGV Ren–Rona)

železnica študije in dela

Lyon železnica vzhodna obvoznica: 
študije in dela

Predlog spremembe Parlamenta

Strasbourg–Dijon–Lyon železnica študije in dela

Luxembourg–Dijon–
Ambérieu

posodobitev

Lyon železnica lyonska mestna
obvoznica: študije in dela
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Or. en

Predlog spremembe 678
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 9 – vrstici 14 a-b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Lyon–Avignon–
pristanišče Marseille–Fos

železnica posodobitev

Marseille pristanišča povezave z zaledjem in z 
večmodalnimi terminali 

Or. fr

Predlog spremembe 679
Markus Ferber

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 10 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Strasbourg–Stuttgart–München–Wels/Linz Strasbourg–Stuttgart–München–Wels/Linz

Strasbourg–Mannheim–Frankfurt–
Würzburg–Nürnberg–Regensburg–
Passau–Wels/Linz

črtano

Wels/Linz–Dunaj–Budimpešta–Arad–
Brašov–Bukarešta–Konstanca–Sulina

Wels/Linz–Dunaj–Budimpešta–Arad–
Brašov–Bukarešta–Konstanca–Sulina

Or. de

Predlog spremembe 680
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 10 - vrstica 8 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Budimpešta–Arad železnica študije za visokohitrostno 
omrežje med Budimpešto 
in Aradom

Or. ro

Predlog spremembe 681
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 10 - vrstica 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Buzău - Brăila - Galați cesta: hitra 
cesta/avtocesta

posodobitev določenih 
odsekov, študije in dela

Or. ro

Obrazložitev

Somestje Galati–Braila–Macin ima približno 700 000 prebivalcev in je pomembno romunsko 
industrijsko središče na meji med Moldavijo in Ukrajino s tremi pristanišči ob izlivu Donave. 
Vključitev z morjem povezanih pristanišč Galati in Braila ter odsekov Buzau–Braila–Galati 
(cesta in železnica) in Drajna–Braila–Galati (cesta) v deseti koridor bo učinkovito povezala 
prometne infrastrukture EU, Moldavije in Ukrajine v integriran sistem.

Predlog spremembe 682
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 10 - vrstica 8 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Drajna–Brăila–Galați cesta: hitra
cesta/avtocesta

posodobitev določenih 
odsekov, študije in dela

Or. ro

Obrazložitev

Somestje Galati–Braila–Macin ima približno 700 000 prebivalcev in je pomembno romunsko 
industrijsko središče na meji med Moldavijo in Ukrajino s tremi pristanišči ob izlivu Donave. 
Vključitev z morjem povezanih pristanišč Galati in Braila ter odsekov Buzau–Braila–Galati 
(cesta in železnica) in Drajna–Braila–Galati (cesta) v deseti koridor bo učinkovito povezala 
prometne infrastrukture EU, Moldavije in Ukrajine v integriran sistem.

Predlog spremembe 683
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 10 - vrstica 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Arad–Brašov–Bukarešta–
Konstanca

železnica posodobitev določenih 
odsekov, študije za 
železniški sistem visokih 
hitrosti

Predlog spremembe Parlamenta

Arad–Brašov–Bukarešta–
Konstanca

železnica posodobitev določenih 
odsekov, študije in dela za 
železniški sistem visokih 
hitrosti

Or. ro
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Predlog spremembe 684
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 10 - vrstica 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Bukarešta–Buzău–
Brăila–Galați

železnica posodobitev določenih 
odsekov, študije za 
železniški sistem visokih 
hitrosti 

Or. ro

Obrazložitev

Somestje Galati–Braila–Macin ima približno 700 000 prebivalcev in je pomembno romunsko 
industrijsko središče na meji med Moldavijo in Ukrajino s tremi pristanišči ob izlivu Donave. 
Vključitev z morjem povezanih pristanišč Galati in Braila ter odsekov Buzau–Braila–Galati 
(cesta in železnica) in Drajna–Braila–Galati (cesta) v deseti koridor bo učinkovito povezala 
prometne infrastrukture EU, Moldavije in Ukrajine v integriran sistem.

Predlog spremembe 685
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 10 - vrstica 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Majna–prekop Majna–
Donava–Donava 

celinske plovne poti študije in dela na več 
odsekih in ozkih grlih; 
pristanišča celinskih 
plovnih poti: povezave z 
zaledjem

Predlog spremembe Parlamenta

Majna–prekop Majna–
Donava (Kelheim –
Konstanca/Midia/Sulina) 
+ prekop Bukarešta–

celinske plovne poti študije in dela na več 
odsekih in ozkih grlih; 
pristanišča celinskih 
plovnih poti: povezave z 
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Donava zaledjem

Or. ro

Predlog spremembe 686
Michael Cramer

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 10 - vrstica 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Majna–prekop Majna–
Donava–Donava

železnica študije in dela na več 
odsekih in ozkih grlih; 
pristanišča celinskih 
plovnih poti: povezave z 
zaledjem

Predlog spremembe Parlamenta

Majna–prekop Majna–
Donava–Donava

celinske plovne poti in 
železnica

študije na več odsekih in 
ozkih grlih; pristanišča 
celinskih plovnih poti: 
železniške povezave z 
zaledjem

Or. en

Predlog spremembe 687
Ismail Ertug

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 10 - vrstica 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Majna–prekop Majna–
Donava–Donava

celinske plovne poti študije in dela na več 
odsekih in ozkih grlih; 
pristanišča celinskih 
plovnih poti: povezave z 
zaledjem
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Predlog spremembe Parlamenta

Majna–prekop Majna–
Donava–Donava

celinske plovne poti študije in dela na več 
odsekih in ozkih grlih; 
pristanišča celinskih 
plovnih poti: povezave z 
zaledjem; razen za 
posodobitvena dela na 
odseku reke Donave 
Straubing–Vilshofen

Or. en

Obrazložitev

Da bi dosegli cilje bele knjige o prometu na področju zmanjšanja emisij CO2 iz prometa, je 
treba priznati in okrepiti vlogo infrastrukture za celinske plovne poti v Evropi. Kljub temu 
razvoj infrastrukture ne bi smel potekati na škodo območij z rečnimi sistemi, ampak bi moral 
upoštevati in spoštovati ekološke zahteve. Skorajda neokrnjene, neregulirane reke imajo 
pomembno vlogo pri povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb. Zato je bistvenega 
pomena, da se na teh območjih plovila prilagodijo rekam in ne obratno.

Predlog spremembe 688
Paul Rübig

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 10 – vrstica 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Majna–prekop Majna–
Donava–Donava

celinske plovne poti študije in dela na več 
odsekih in ozkih grlih; 
pristanišča celinskih 
plovnih poti: povezave z 
zaledjem

Predlog spremembe Parlamenta

Majna–prekop Majna–
Donava–Donava 
(Kehlheim–Sulina ali 
Konstanca)

celinske plovne poti študije in dela na več 
odsekih in ozkih grlih; 
pristanišča celinskih 
plovnih poti: povezave z 
zaledjem

Or. xm
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Obrazložitev

Pristanišče Konstanca je zelo pomembno za razvoj ladijskega prometa na Donavi. Zato bi 
bilo treba kanal Donava–Črno morje vključiti v deseti koridor.

Predlog spremembe 689
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 10 - vrstica 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Konstanca pristanišča povezave z zaledjem

Predlog spremembe Parlamenta

Konstanca pristanišča, pomorske 
avtoceste

povezave z zaledjem, 
pomorske avtoceste 
(vključno s storitvami 
ledolomilcev)

Or. ro

Predlog spremembe 690
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 10 - vrstica 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Giurgiu pristanišča izboljšanje in popravilo 
pristaniške infrastrukture 
ter povezave z zaledjem: 
študije in dela

Or. ro
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Predlog spremembe 691
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 10 - vrstica 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Galați pristanišča izboljšanje in popravilo 
pristaniške infrastrukture 
ter povezave z zaledjem: 
študije in dela

Or. ro

Obrazložitev

Somestje Galati–Braila–Macin ima približno 700 000 prebivalcev in je pomembno romunsko 
industrijsko središče na meji med Moldavijo in Ukrajino s tremi pristanišči ob izlivu Donave. 
Vključitev z morjem povezanih pristanišč Galati in Braila ter odsekov Buzau–Braila–Galati 
(cesta in železnica) in Drajna–Braila–Galati (cesta) v deseti koridor bo učinkovito povezala 
prometne infrastrukture EU, Moldavije in Ukrajine v integriran sistem.

Predlog spremembe 692
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 10 - vrstica 11 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Brăila pristanišča izboljšanje in popravilo 
pristaniške infrastrukture 
ter povezave z zaledjem: 
študije in dela

Or. ro

Obrazložitev

Somestje Galati–Braila–Macin ima približno 700 000 prebivalcev in je pomembno romunsko 
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industrijsko središče na meji med Moldavijo in Ukrajino s tremi pristanišči ob izlivu Donave. 
Vključitev z morjem povezanih pristanišč Galati in Braila ter odsekov Buzau–Braila–Galati 
(cesta in železnica) in Drajna–Braila–Galati (cesta) v deseti koridor bo učinkovito povezala 
prometne infrastrukture EU, Moldavije in Ukrajine v integriran sistem.

Predlog spremembe 693
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 10 - vrstica 11 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Tulcea pristanišča izboljšanje in popravilo 
pristaniške infrastrukture 
ter povezave z zaledjem: 
študije in dela

Or. ro

Predlog spremembe 694
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I - točka 10 - vrstica 11 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Sulina pristanišča izboljšanje in popravilo 
pristaniške infrastrukture 
ter povezave z zaledjem: 
študije in dela

Or. ro
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Predlog spremembe 695
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Gradec–
Maribor–
Pragersko

Čezmejni odsek železnica študije

Predlog spremembe Parlamenta

Ljubljana–
hrvaška meja

Čezmejni odsek železnica študije

Or. sl

Obrazložitev

Dodan je čezmejni odsek Ljubljana – hrvaška meja (študija za železnico), ki je edina jedrna 
povezava Slovenije s Hrvaško kot novo pristopnico k EU. Odsek Graz – Maribor – Pragersko 
je prenesen v Koridor Baltik - Jadran.

Predlog spremembe 696
Tanja Fajon

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Gradec–
Maribor–
Pragersko

Čezmejni odsek železnica študije

Predlog spremembe Parlamenta

Ljubljana –
hrvaška meja

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

železnica študije

Or. en
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Obrazložitev

Čezmejni odsek Gradec–Maribor–Pragersko bi bilo treba premakniti s seznama „Drugi 
odseki“ in ga kot sestavni del vključiti v koridor Baltik–Jadran. Dodati bi bilo treba nov 
čezmejni odsek osrednjega omrežja od Ljubljane do meje s Hrvaško (študije).

Predlog spremembe 697
Jelko Kacin

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Gradec–
Maribor–
Pragersko

Čezmejni odsek železnica študije

Predlog spremembe Parlamenta

Ljubljana –
hrvaška meja

Čezmejni odsek železnica študije

Or. en

Obrazložitev

Čezmejni odsek Gradec–Maribor–Pragersko bi bilo treba premakniti s seznama „Drugi 
odseki“ in ga kot sestavni del vključiti v koridor Baltik–Jadran. Dodati bi bilo treba nov 
čezmejni odsek osrednjega omrežja od Ljubljane do meje s Hrvaško (študije).

Predlog spremembe 698
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b – vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Gradec–
Maribor–
Pragersko

Čezmejni odsek železnica študije
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Predlog spremembe Parlamenta

črtano črtano črtano črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je treba črtati, ker se odsek Gradec–Maribor–Pragersko premakne v koridor Baltik–
Jadran. 

Predlog spremembe 699
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Sebeş – Turda –
Târgu-Mureş –
Paşcani – Iaşi –
Ungheni 
(romunsko-
moldavska meja)

Druge čezmejne 
povezave 
osrednjega 
omrežja

cesta študije in dela

Or. xm

Obrazložitev

Ta cesta bo povezala urbano vozlišče Temišvar z mejnim prehodom z Moldavijo Ungheni.

Predlog spremembe 700
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 9 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Calafat–
Craiova–
Alexandria–
Bukarešta

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

cesta študije in dela

Or. ro

Predlog spremembe 701
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

 Konstanca–
Tulcea–Galaţi

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

cesta študije in dela

Or. ro

Predlog spremembe 702
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 9 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Alba-Iulia–
Turda–Dej–

Druge čezmejne 
povezave 

železnica študije in dela
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Suceava–
Paşcani–Iaşi–
Ungheni 
(romunsko-
moldavska meja)

osrednjega 
omrežja 

Or. ro

Predlog spremembe 703
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Carmen Fraga 
Estévez, Salvador Garriga Polledo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antolín 
Sánchez Presedo, Iratxe García Pérez, María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip 
Hidalgo

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b – vrstica 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Severozahodna 
Španija in 
Portugalska

Ozko grlo železnica dela se izvajajo

Predlog spremembe Parlamenta

A Coruña–Vigo–
Palencia

Ozko grlo železnica dela se izvajajo

Gijón–Palencia Ozko grlo železnica dela se izvajajo

A Coruña–
Madrid 
(visokohitrostna 
potniška storitev)

Ozko grlo železnica dela se izvajajo

Or. es

Obrazložitev

To je tehnični predlog spremembe: obstajajo različni koridorji osrednjega omrežja za tovorni 
in potniški promet (glej razdelka 16 in 17 v Prilogi 1 k uredbi o smernicah) in to bi bilo treba 
pojasniti. Poleg tega bodo dela zaključena do leta 2020.

Predlog spremembe 704
Markus Pieper
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Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b – vrstica 11 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Porurje–
Münster–
Osnabrück–
Hamburg

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

železnica posodobitev 
odseka Münster–
Lünen (dvojni 
tiri)

Or. en

Predlog spremembe 705
Zigmantas Balčytis

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstici 23 a-b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Kybartai–Kaunas Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

železnica posodobitev

Kybartai 
/Klaipėda–
Kaunas–Vilna–
beloruska meja 

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

cesta posodobitev

Or. en

Predlog spremembe 706
Dominique Riquet

Predlog uredbe
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Priloga – del I – točka b – vrstica 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Nantes–Tours–
Lyon 

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

železnica študije in dela

Or. en

Obrazložitev

To povezavo je treba dodati, saj je edino tako mogoče povezati obale ob Atlantiku s 
sredozemskim in severnimi koridorji.

Predlog spremembe 707
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 28 a(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Varšava–Lublin–
Zamość–Bełżec–
Rawa Ruska–
beloruska meja 
(naprej proti 
Lvivu)

Čezmejni odsek železnica dela

Or. en

Predlog spremembe 708
Antonio Cancian, Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 28 a(novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Železnica La 
Spezia–Parma

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

železnica študije in dela

Or. en

Obrazložitev

S tem je vzpostavljena povezava med osrednjim omrežjem pri La Spezii in Milanom prek 
Parme, ki je sekundarno vozlišče.

Predlog spremembe 709
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b – vrstica 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Lviv–ukrajinska 
meja–Lublin–
Varšava

Čezmejni odsek železnica posodobitev 
proge

Or. en

Predlog spremembe 710
Isabelle Durant

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b – vrstici 28 a-b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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Predlog spremembe Parlamenta

Valenciennes–
Mons

Čezmejni odsek železnica študije in dela

Mons–Liège Ozko grlo železnica študije in dela

Or. en

Obrazložitev

Tako imenovana „valonska železniška hrbtenica“ je obstoječa proga, ki naj bi postala 
pomembna železniška povezava za tovorni promet med francoskima pristaniščema Le Havre 
in Dunkerque ter Namčijo. Še dva kilometra proge je treba zgraditi in nekaj več posodobiti, 
da bi lahko odprli 35-kilometrski odsek proge Mons–Valenciennes ter severno Francijo 
povezali z Nemčijo brez obvoza skozi prometen pariški bazen. Na nekaterih odsekih proge je 
treba povečati zmogljivost ter tako olajšati uporabo tako za tovorni kot za potniški promet.

Predlog spremembe 711
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b – vrstici 28 a-e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Iasi–meja z 
Republiko 
Moldavijo

Čezmejni odsek železnica izvajajo se študije

Suceava-
ukrajinska meja

Čezmejni odsek železnica študije

Oradea–
madžarska meja

Čezmejni odsek železnica študije

Ploiesti–Suceava Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

železnica študije

Suceava–Dej–
Cluj Napoca–
Oradea

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

železnica dela se izvajajo

Or. en
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Predlog spremembe 712
Artur Zasada, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b – vrstica 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Sulechów–Nowa 
Sól–Hradec 
Králové

Čezmejni odsek cesta dela

Or. xm

Obrazložitev

Ta predlog spremembe dopolnjuje predlog Sveta. Gre za tehnični predlog spremembe, ki se 
nanaša na 40-kilometrski odsek med krajema Sulechów in Nowa Sól, njegov namen pa je 
zagotoviti nadaljevanja del vzdolž celotne trase hitre ceste S3.

Predlog spremembe 713
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 28 a(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Bukarešta-
Buzău - Brăila -
Galaţi

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

železnica izboljšanje in 
popravilo 
železniške 
infrastrukture ter 
povezave z 
zaledjem; študije 
za 
visokohitrostno 
omrežje
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Or. ro

Obrazložitev

Somestje Galati–Braila–Macin ima približno 700 000 prebivalcev in je pomembno romunsko 
industrijsko središče na meji med Moldavijo in Ukrajino s tremi pristanišči ob izlivu Donave. 
Vključitev z morjem povezanih pristanišč Galati in Braila ter odsekov Buzau–Braila–Galati 
(cesta in železnica) in Drajna–Braila–Galati (cesta) v deseti koridor bo učinkovito povezala 
prometne infrastrukture EU, Moldavije in Ukrajine v integriran sistem.

Predlog spremembe 714
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Halmeu–Cluj 
Napoca–
Temišvar

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

železnica študije in dela

Or. en

Obrazložitev

Na tem železniškem odseku je proga Gdansk–Constanţa prekinjena. Leta 2001 so Poljska, 
Slovaška, Ukrajina in Romunija podpisale protokol, da bi spodbudile vzpostavitev tega 
železniškega koridorja, ki povezuje sever in vzhod Evrope.

Predlog spremembe 715
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 28 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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Predlog spremembe Parlamenta

Bihor–Oradea–
Cluj–Napoca–
Suceava–Iaşi–
Ungheni (proti 
Kišinjevu )

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

železnica študije in dela

Or. xm

Obrazložitev

Ta železniški odsek bo povezal četrti, peti in deveti vseevropski koridor.

Predlog spremembe 716
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 28 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Drajna–Brăila–
Galați

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

cesta: hitra 
cesta/avtocesta

izboljšanje in 
popravilo cestne 
infrastrukture 

Or. ro

Obrazložitev

Somestje Galati–Braila–Macin ima približno 700 000 prebivalcev in je pomembno romunsko 
industrijsko središče na meji med Moldavijo in Ukrajino s tremi pristanišči ob izlivu Donave. 
Vključitev z morjem povezanih pristanišč Galati in Braila ter odsekov Buzau–Braila–Galati 
(cesta in železnica) in Drajna–Braila–Galati (cesta) v deseti koridor bo učinkovito povezala 
prometne infrastrukture EU, Moldavije in Ukrajine v integriran sistem.

.

Predlog spremembe 717
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 28 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Buzău–Brăila–
Galați

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

cesta: hitra 
cesta/avtocesta

izboljšanje in 
popravilo cestne 
infrastrukture 

Or. ro

Obrazložitev

Somestje Galati–Braila–Macin ima približno 700 000 prebivalcev in je pomembno romunsko 
industrijsko središče na meji med Moldavijo in Ukrajino s tremi pristanišči ob izlivu Donave. 
Vključitev z morjem povezanih pristanišč Galati in Braila ter odsekov Buzau–Braila–Galati 
(cesta in železnica) in Drajna–Braila–Galati (cesta) v deseti koridor bo učinkovito povezala 
prometne infrastrukture EU, Moldavije in Ukrajine v integriran sistem.

Predlog spremembe 718
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstica 28 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Iasi–Targu 
Mures–(vzhodno-
zahodna 
avtocesta)

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

avtocesta/hitra 
cesta

študije in dela

Or. en

Predlog spremembe 719
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Ricardo Cortés Lastra, Iratxe García 
Pérez, Carmen Romero López, Antolín Sánchez Presedo, Esther Herranz García, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar del Castillo Vera, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio
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Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b – vrstici 28 a-c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Palencia–
Santander

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

železnica študije in dela

Castejón–
Logroño–
Miranda

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

železnica študije in dela

Almería–
Málaga–
Algeciras (vzdolž 
obale)

Druge povezave 
osrednjega 
omrežja

železnica študije in dela

Or. es

Obrazložitev

Zgornji odseki se vključijo, ker so v skladu s predlogi sprememb k smernicam TEN-T in ker 
dopolnjujejo pomembne odseke atlantskega in sredozemskega koridorja.

Predlog spremembe 720
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka b - vrstice 29 a-c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Proga „Železni 
Ren“ (Rheidt–
Antwerpen), 
čezmejni odsek

Čezmejni odsek železnica izvajajo se študije

Nova železnica 
visoke 

Čezmejni odsek železnica izvajajo se študije
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zmogljivosti: 
prečkanje meje v 
osrednjih 
Pirenejih

Železniška os v 
intermodalnem 
koridorju 
Jonsko/Jadransk
o morje

Čezmejni odsek železnica izvajajo se študije

Or. xm

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je vključiti študije odsekov in/ali projektov, uvrščenih med 
prednostne naloge v skladu s sklepom (št.661/2010/EU), ki pa jih drugi razdelki Priloge k 
najnovejšemu predlogu ne obravnavajo, da bi zagotovili možnosti za finančno podporo EU in 
preprečili propad prejšnjih naložb in prizadevanj. Zadevni čezmejni železniški odseki so v 
velikem evropskem interesu oziroma bodo povečali zmogljivost železniškega omrežja: 
dokončani niso še samo zaradi trenutne gospodarske krize.

Predlog spremembe 721
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Priloga – del II – točka a - točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Severnomorsko 
priobalno omrežje 
(„NSOG“)

Razvoj celostnega 
priobalnega električnega 
omrežja v Severnem 
morju, Irskem morju, 
Rokavskem prelivu, 
Baltskem morju in 
sosednjih vodah za 
transport električne 
energije iz obnovljivih 
virov v glavna središča 
porabe in skladiščenja ter 
povečanje čezmejne 
izmenjave električne 
energije.

Belgija, Danska, Francija, 
Nemčija, Irska, 
Luksemburg, 
Nizozemska, Švedska in 
Združeno kraljestvo
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Predlog spremembe Parlamenta

1. Severnomorsko 
priobalno omrežje 
(„NSOG“)

Razvoj celostnega 
priobalnega električnega 
omrežja v Severnem 
morju, Irskem morju, 
Rokavskem prelivu, 
Baltskem morju in 
sosednjih vodah ter 
povezan razvoj omrežja 
(medsebojne povezave, 
okrepitve notranjega 
omrežja na kopnem)za 
transport električne 
energije iz obnovljivih 
virov v glavna središča 
porabe in skladiščenja ter 
povečanje čezmejne 
izmenjave električne 
energije.

Belgija, Danska, Francija, 
Nemčija, Irska, 
Luksemburg, 
Nizozemska, Švedska in 
Združeno kraljestvo

Or. en

Predlog spremembe 722
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Priloga – del II – točka a - točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Medsebojne povezave 
elektroenergetskih 
sistemov v jugozahodni 
Evropi v smeri sever–jug 
(„NSI West Electricity“)

Razvoj medsebojnih 
povezav med državami 
članicami v regiji in 
sredozemskimi tretjimi 
državami, predvsem 
zaradi vključevanja 
električne energije iz 
obnovljivih virov.

Belgija, Francija, 
Nemčija, Irska, Italija, 
Luksemburg, 
Nizozemska, Malta, 
Portugalska, Španija in 
Združeno kraljestvo

Predlog spremembe Parlamenta

2. Medsebojne povezave 
elektroenergetskih 
sistemov v jugozahodni 
Evropi v smeri sever–jug 

Razvoj notranjih vodov in 
medsebojnih povezav med 
državami članicami v 
regiji (tj. med Iberskim 

Belgija, Danska, Francija, 
Nemčija, Irska, 
Luksemburg, 
Nizozemska, Švedska in 
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(„NSI West Electricity“) polotokom in Francijo) 
ter nadaljnjih povezav z 
osrednjo Evropo in 
tretjimi državami za 
dopolnitev notranjega 
trga, predvsem zaradi 
vključevanja električne 
energije iz obnovljivih 
virov in omogočanja 
njenega prenosa v centre 
porabe in skladišča.

Združeno kraljestvo

Or. en

Predlog spremembe 723
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Priloga – del II – točka a - točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3. Medsebojne povezave 
plinskih sistemov v 
zahodni Evropi v smeri 
sever–jug („NSI West 
Gas“):

Povečanje zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje 
plinskih pretočnih poti v 
zahodni Evropi v smeri 
sever-jug z namenom 
dodatne širitve dobavnih
poti in povečanja 
kratkoročne preskrbe s 
plinom.

Belgija, Irska, 
Luksemburg, Francija, 
Nemčija, Italija, Malta, 
Nizozemska, Portugalska, 
Španija in Združeno 
kraljestvo

Predlog spremembe Parlamenta

3. Medsebojne povezave 
plinskih sistemov v 
zahodni Evropi v smeri 
sever–jug („NSI West 
Gas“):

Povečanje zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje 
in druge pomembne 
infrastrukture plinskih 
pretočnih poti z obrnljivo 
smerjo toka v zahodni 
Evropi v smeri sever-jug z 
namenom odprave ozkih 
grl in dodatne širitve poti, 
krepitve zanesljivosti 
dobave in povečanja 
kratkoročne dobavljivosti 

Belgija, Irska, 
Luksemburg, Francija, 
Nemčija, Italija, Malta, 
Nizozemska, Portugalska, 
Španija in Združeno 
kraljestvo
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plina, s čimer bi se v 
celoti izkoriščali 
alternativni zunanji 
oskrbovalni viri ter 
optimizirali terminali za 
utekočinjeni zemeljski 
plin in infrastruktura za 
skladiščenje plina.

Or. en

Predlog spremembe 724
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga – del II – točka a – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3. Medsebojne povezave 
plinskih sistemov v 
zahodni Evropi v smeri 
sever–jug („NSI West 
Gas“): 

Povečanje zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje 
plinskih pretočnih poti v 
zahodni Evropi v smeri 
sever-jug z namenom 
dodatne širitve dobavnih 
poti in povečanja 
kratkoročne preskrbe s 
plinom.

Belgija, Irska, 
Luksemburg, Francija, 
Nemčija, Italija, Malta, 
Nizozemska, Portugalska, 
Španija in Združeno 
kraljestvo

Predlog spremembe Parlamenta

črtano črtano črtano

Or. en

Predlog spremembe 725
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Priloga – del II – točka a - točka 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4. Medsebojne povezave 
elektroenergetskih 
sistemov v srednjevzhodni 
in jugovzhodni Evropi v 
smeri sever–jug („NSI 
East Electricity“):

Krepitev medsebojnih 
povezav in notranjih 
vodov v smereh sever–jug 
in vzhod–zahod za 
dopolnitev notranjega trga 
in vključitev pridobivanja 
energije iz obnovljivih 
virov.

Avstrija, Bolgarija, Češka 
republika, Ciper, Nemčija, 
Grčija, Madžarska, Italija, 
Poljska, Romunija, 
Slovaška in Slovenija

Predlog spremembe Parlamenta

4. Medsebojne povezave 
elektroenergetskih 
sistemov v srednjevzhodni 
in jugovzhodni Evropi v 
smeri sever–jug („NSI 
East Electricity“):

Krepitev medsebojnih 
povezav in notranjih 
vodov v smereh sever–jug 
in vzhod–zahod ter s 
tretjimi državami za 
dopolnitev notranjega trga 
in vključitev pridobivanja 
energije iz obnovljivih 
virov.

Avstrija, Bolgarija, Češka 
republika, Ciper, Nemčija, 
Grčija, Madžarska, Italija, 
Poljska, Romunija, 
Slovaška in Slovenija

Or. en

Predlog spremembe 726
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Priloga – del II – točka a - točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

5. Medsebojne povezave 
plinskih sistemov v 
srednjevzhodni in 
jugovzhodni Evropi v 
smeri sever–jug („NSI 
East Gas“):

Krepitev regionalnih 
plinskih povezav med 
območjem Baltskega 
morja, Jadranskim in 
Jonskim morjem ter 
Črnim morjem, da bi 
predvsem povečali 
raznolikost in varnost 
preskrbe s plinom.

Avstrija, Bolgarija, Češka 
republika, Ciper, Nemčija,
Grčija, Madžarska, Italija, 
Poljska, Romunija, 
Slovaška in Slovenija

Predlog spremembe Parlamenta

5. Medsebojne povezave Krepitev regionalnih Avstrija, Bolgarija, Češka 
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plinskih sistemov v 
srednjevzhodni in 
jugovzhodni Evropi v 
smeri sever–jug („NSI 
East Gas“):

plinskih povezav in 
drugih pomembnih 
infrastruktur, tudi za 
utekočinjen in stisnjen 
zemeljski plin, v 
vzhodnosredozemskem 
bazenu in med območjem 
Baltskega morja, 
Jadranskim in Jonskim 
morjem ter Črnim 
morjem, da bi predvsem 
povečali raznolikost in 
varnost preskrbe s plinom.

republika, Ciper, Nemčija, 
Grčija, Madžarska, Italija, 
Poljska, Romunija, 
Slovaška in Slovenija

Or. en

Predlog spremembe 727
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga – del II – točka a – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

5. Medsebojne povezave 
plinskih sistemov v 
srednjevzhodni in 
jugovzhodni Evropi v 
smeri sever–jug („NSI 
East Gas“): 

Krepitev regionalnih 
plinskih povezav med 
območjem Baltskega 
morja, Jadranskim in 
Jonskim morjem ter 
Črnim morjem, da bi 
predvsem povečali 
raznolikost in varnost 
preskrbe s plinom.

Avstrija, Bolgarija, Češka 
republika, Ciper, 
Nemčija, Grčija, 
Madžarska, Italija, 
Poljska, Romunija, 
Slovaška in Slovenija

Predlog spremembe Parlamenta

črtano črtano črtano

Or. en

Predlog spremembe 728
António Fernando Correia de Campos
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Predlog uredbe
Priloga – del II – točka a - točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

6. Načrt medsebojnega 
povezovanja na področju 
električne energije na 
baltskem energetskem 
trgu („BEMIP 
Electricity“)

Razvoj medsebojnih 
povezav med državami 
članicami v baltski regiji 
in ustrezna krepitev 
infrastrukture notranjih 
omrežij, ki naj bi 
prispevala h koncu 
izolacije baltskih držav in 
utrjevanju povezanosti 
trgov v regiji.

Danska, Estonija, Finska, 
Nemčija, Latvija, Litva, 
Poljska in Švedska

Predlog spremembe Parlamenta

6. Načrt medsebojnega 
povezovanja na področju 
električne energije na 
baltskem energetskem 
trgu („BEMIP 
Electricity“)

Razvoj medsebojnih 
povezav med državami 
članicami v baltski regiji 
in ustrezna krepitev 
infrastrukture notranjih 
omrežij, ki naj bi 
prispevala h koncu 
izolacije baltskih držav in 
utrjevanju povezanosti 
trgov v regiji ter vključila 
pridobivanje energije iz
obnovljivih virov.

Danska, Estonija, Finska, 
Nemčija, Latvija, Litva, 
Poljska in Švedska

Or. en

Predlog spremembe 729
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Priloga – del II – točka a - točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

7. Načrt medsebojnega 
povezovanja na področju 
plina na baltskem 
energetskem trgu 
(„BEMIP Gas“)

Konec izoliranosti treh
baltskih držav in Finske s 
prekinitvijo odvisnosti od 
enega samega dobavitelja 
ter povečanjem

Danska, Estonija, Finska, 
Nemčija, Latvija, Litva, 
Poljska in Švedska
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raznolikosti ponudbe na 
območju Baltskega morja.

Predlog spremembe Parlamenta

7. Načrt medsebojnega 
povezovanja na področju 
plina na baltskem 
energetskem trgu 
(„BEMIP Gas“)

Plinska infrastruktura 
med državami članicami 
v baltski regiji in ustrezna 
krepitev infrastrukture 
notranjega plinskega 
omrežja za prekinitev
izoliranosti treh baltskih 
držav in Finske in njihove
odvisnosti od enega 
dobavitelja ter povečanje 
raznolikosti in 
zanesljivosti dobave plina 
in poti na območju 
Baltskega morja.

Danska, Estonija, Finska, 
Nemčija, Latvija, Litva, 
Poljska in Švedska

Or. en

Predlog spremembe 730
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Priloga – del II – točka a - točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

8. Južni plinski koridor 
(„SGC“)

Prenos plina iz 
Kaspijskega bazena, 
Osrednje Azije, Bližnjega 
vzhoda in 
vzhodnomediteranskega 
bazena v Unijo za 
povečanje raznolikosti 
ponudbe plina.

Avstrija, Bolgarija, Češka 
republika, Ciper, Francija, 
Nemčija, Grčija, 
Madžarska, Italija, 
Poljska, Romunija, 
Slovaška, Slovenija

Predlog spremembe Parlamenta

8. Južni plinski koridor 
(„SGC“)

Infrastruktura za prenos
plina iz Kaspijskega 
bazena, osrednje Azije, 
Bližnjega vzhoda in 
vzhodnomediteranskega 
bazena v Unijo in njegovo 

Avstrija, Bolgarija, Češka 
republika, Ciper, Francija, 
Nemčija, Grčija, 
Madžarska, Italija, 
Poljska, Romunija, 
Slovaška, Slovenija
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shranjevanje, vključno s 
terminali in potmi za 
utekočinjeni in stisnjeni 
zemeljski plin, za 
povečanje raznolikosti 
ponudbe plina.

Or. en

Predlog spremembe 731
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga – del II – točka a – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

8. Južni plinski koridor 
(„SGC“) 

Prenos plina iz 
Kaspijskega bazena, 
Osrednje Azije, Bližnjega 
vzhoda in 
vzhodnomediteranskega 
bazena v Unijo za 
povečanje raznolikosti 
ponudbe plina.

Avstrija, Bolgarija, Češka 
republika, Ciper, 
Francija, Nemčija, 
Grčija, Madžarska, 
Italija, Poljska, 
Romunija, Slovaška, 
Slovenija

Predlog spremembe Parlamenta

črtano črtano črtano

Or. en

Predlog spremembe 732
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga – del II – točka a – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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Predlog spremembe Parlamenta

Koridorji za 
diverzifikacijo oskrbe z 
nafto v srednjevzhodni 
Evropi („NV“):

Interoperabilnost omrežja 
naftovodov v 
srednjevzhodni Evropi za 
povečanje varnosti oskrbe 
in zmanjšanje okoljskih 
tveganj.

Avstrija, Češka republika, 
Nemčija, Madžarska, 
Poljska, Slovaška

Or. en

Obrazložitev

Ta koridor je vključen v smernico TEN-E in zato ni razloga, da ga ni na tem seznamu.

Predlog spremembe 733
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga – del II – točka b – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Čezmejno omrežje 
ogljikovega dioksida

Priprava na izgradnjo 
infrastrukture za prenos 
ogljikovega dioksida med 
državami članicami 
zaradi vzpostavitve 
zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega 
dioksida.

vse

Predlog spremembe Parlamenta

črtano črtano črtano

Or. en

Predlog spremembe 734
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
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Priloga – del II – točka b – vrstica 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Energetska učinkovitost Zagotovitev, da poraba v 
EU doseže svoj vrh in se 
nato sčasoma zmanjša.

vse

Or. en

Predlog spremembe 735
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del III a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Seznam projektov s sinergijami med 
najmanj dvema sektorjema, ki ju zajema 
instrument za povezovanje Evrope. 
Izgradnja pametnih omrežij z uporabo 
nove ali obstoječe prometne ali 
telekomunikacijske infrastrukture. 
Uporaba obstoječih prometnih 
infrastruktur za uvedbo prenosnih in 
distribucijskih električnih omrežij ali 
telekomunikacijskih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 736
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga – del III – točka b - uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posredovanje na področju širokopasovnih 
omrežij z izgradnjo uravnoteženega in 
geografsko raznolikega portfelja projektov 
širokopasovnih povezav, skupaj s projekti 
za hitrosti prenosa 30 Mb/s ter 100 Mb/s in 
več, ter projekti za mesta, predmestja in 
podeželje, prispevajo k pametni in 
vključujoči rasti za doseganje zadovoljive 
ravni povezljivosti v vseh državah 
članicah.

Posredovanje na področju širokopasovnih 
omrežij z izgradnjo uravnoteženega in 
geografsko raznolikega portfelja projektov 
širokopasovnih povezav, katerih namen je 
vsesplošna razširjenost omrežij za hitrosti 
prenosa Gb/s in več in doseganje osnovne 
zmogljivosti najmanj 100 Mb/s, ter s
projekti za mesta, predmestja in podeželje,
prispeva k pametni in vključujoči rasti za 
doseganje zadovoljive ravni povezljivosti v 
vseh državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 737
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga – del III – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posredovanje na področju širokopasovnih 
omrežij z izgradnjo uravnoteženega in 
geografsko raznolikega portfelja projektov 
širokopasovnih povezav, skupaj s projekti 
za hitrosti prenosa 30 Mb/s ter 100 Mb/s 
in več, ter projekti za mesta, predmestja in 
podeželje, prispevajo k pametni in 
vključujoči rasti za doseganje zadovoljive 
ravni povezljivosti v vseh državah 
članicah.

Posredovanje na področju širokopasovnih 
omrežij z izgradnjo uravnoteženega in 
geografsko raznolikega portfelja projektov 
širokopasovnih povezav ter s projekti za 
mesta, predmestja in podeželje prispeva k 
pametni in vključujoči rasti za doseganje 
zadovoljive ravni povezljivosti v vseh 
državah članicah, pri čemer je treba 
zagotoviti, da bodo do leta 2020 vsi 
Evropejci imeli dostop do 100 Mb/s in da 
bo 50 % gospodinjstev v EU imelo dostop 
do 1 Gb/s ali več.

Or. en

Predlog spremembe 738
Amelia Andersdotter
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Predlog uredbe
Priloga – del III – točka b - vrstica 2 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Posredovanje na področju širokopasovnih 
omrežij vključuje:

podpira naložbe v širokopasovna omrežja,
ki izpolnjujejo cilj iz digitalne 
agende 2020 o univerzalni pokritosti s 
hitrostjo prenosa 30 Mb/s; ali

podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj iz digitalne 
agende 2020, pri čemer je 
vsaj 50 % gospodinjstev naročenih na 
hitrosti prenosa nad 100 Mb/s.

Predlog spremembe Parlamenta

Posredovanje na področju širokopasovnih 
omrežij vključuje:

podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj o univerzalni pokritosti 
s hitrostjo prenosa 100 Mb/s; ali

podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj iz digitalne 
agende 2020, pri čemer je 
vsaj 50 % gospodinjstev naročenih na 
hitrosti prenosa nad 100 Mb/s.

Or. en

Predlog spremembe 739
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga – del III – točka b - vrstica 2 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Posredovanje na področju širokopasovnih 
omrežij vključuje:

podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj iz digitalne 
agende 2020 o univerzalni pokritosti s 
hitrostjo prenosa 30 Mb/s; ali

podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj iz digitalne 
agende 2020, pri čemer je 
vsaj 50 % gospodinjstev naročenih na 
hitrosti prenosa nad 100 Mb/s.



PE497.891v01-00 90/93 AM\915491SL.doc

SL

Predlog spremembe Parlamenta

Posredovanje na področju širokopasovnih 
omrežij vključuje:

podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj o univerzalni pokritosti 
s hitrostjo prenosa 100 Mb/s; ali

podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj iz digitalne 
agende 2020, pri čemer je 
vsaj 50 % gospodinjstev naročenih na 
hitrosti prenosa nad 100 Mb/s.

Or. en

Predlog spremembe 740
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga – del III – točka b - vrstica 2 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Posredovanje na področju širokopasovnih 
omrežij vključuje:

podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj iz digitalne agende 2020 
o univerzalni pokritosti s hitrostjo prenosa 
30 Mb/s; ali
podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj iz digitalne 
agende 2020, pri čemer je 
vsaj 50 % gospodinjstev naročenih na 
hitrosti prenosa nad 100 Mb/s.

Predlog spremembe Parlamenta

Posredovanje na področju širokopasovnih 
omrežij vključuje:

podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj o univerzalni pokritosti 
s hitrostjo prenosa 100 Mb/s; ali

podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj, pri čemer je 
vsaj 50 % gospodinjstev naročenih na 
hitrosti prenosa nad 1 Gb/s.

Or. en
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Predlog spremembe 741
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga – del III – točka b - vrstica 2 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Posredovanje na področju širokopasovnih 
omrežij vključuje:

podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj iz digitalne agende 2020 
o univerzalni pokritosti s hitrostjo prenosa 
30 Mb/s; ali

podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj iz digitalne 
agende 2020, v skladu s katerim je 
vsaj 50 % gospodinjstev naročenih na 
hitrosti prenosa nad 100 Mb/s.

Predlog spremembe Parlamenta

Posredovanje na področju širokopasovnih 
omrežij vključuje:

podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj iz digitalne agende 2020 
o univerzalni pokritosti s hitrostjo prenosa 
30 Mb/s; ali

podpira naložbe v širokopasovna omrežja, 
ki izpolnjujejo cilj, v skladu s katerim je 
vsaj 50 % gospodinjstev naročenih na 
hitrosti prenosa nad 1 Gb/s.

Or. en

Predlog spremembe 742
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga – del III – točka c - vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Omogočanje dostopa do informacij o 
javnem sektorju in večjezične storitve

Digitalizacija obsežnih zbirk evropskih 
kulturnih virov in spodbujanje tretjih strank 
za njihovo ponovno uporabo.

Doseganje polnega dostopa za ponovno 
uporabo do vseh informacij iz javnega 
sektorja v EU, ki se lahko razkrijejo, do 
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leta 2020.
Omogočanje vsem podjetjem v EU, da 
spletne storitve ponujajo v svojem jeziku, 
pri čemer bodo storitve v celoti dostopne in 
uporabne v katerem koli jeziku EU.

Predlog spremembe Parlamenta

Omogočanje dostopa do informacij o 
javnem sektorju in večjezične storitve

Digitalizacija obsežnih zbirk evropskih 
kulturnih virov in spodbujanje prostega 
dostopa javnosti do njih ter tretjih strank 
za njihovo ponovno prosto uporabo.

Doseganje polnega dostopa za ponovno 
uporabo do vseh informacij iz javnega 
sektorja v EU, ki se lahko razkrijejo, do 
leta 2020.

Omogočanje vsem podjetjem v EU, da 
spletne storitve ponujajo v svojem jeziku, 
pri čemer bodo storitve v celoti dostopne in 
uporabne v katerem koli jeziku EU.

Or. en

Predlog spremembe 743
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga – del III – točka c - vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Varnost in zanesljivost Skupna raba računalniške opreme, zbirk 
podatkov in programske opreme za 
vzpostavljanje centrov za varnejši internet 
(SIC) v državah članicah ter zaledni 
instrumenti za obravnavo poročanja o 
vsebinah, povezanih s spolno zlorabo.

Pomembne infrastrukture za storitve, 
skupaj s komunikacijskimi kanali in 
platformami, ki so razvite in nameščene za 
spodbujanje pripravljenosti, deljenja 
informacij, usklajevanja in odzivanja po 
vsej EU.
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Predlog spremembe Parlamenta

Varnost in zanesljivost Skupna raba računalniške opreme in zbirk 
podatkov za varnejši internet (SIC) v 
državah članicah.

Pomembne infrastrukture za storitve, 
skupaj s komunikacijskimi kanali in 
platformami, ki so razvite in nameščene za 
spodbujanje pripravljenosti, deljenja 
informacij, usklajevanja in odzivanja po 
vsej EU.

Or. en


