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Poprawka 1
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp –1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji mający na celu dążenie do 
konkurencyjnej gospodarki 
niskoemisyjnej w 2050 r., w tym do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w sektorze o 60% do 2050 r.; uważa, że cel 
ten nie jest wystarczająco rygorystyczny,
aby zagwarantować, że UE nie przekracza 
swojego sprawiedliwego udziału 
w całkowitym limicie emisji zgodnym 
z celem 2˚C, oraz wyraża żal z powodu 
braku wniosków o zredukowanie 
podróżowania i transportu przy 
jednoczesnym przejściu na bardziej 
przyjazne dla środowiska środki 
mobilności;

Or. en

Poprawka 2
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zaznacza, że zrównoważona i przyjazna 
dla środowiska sieć transportu jest 
systemem nerwowym gospodarki 
europejskiej, któremu należy zapewnić 
konieczne zachęty do przejścia na napęd 
oparty na paliwach niekopalnych 
w przypadkach, w których jest to możliwe;

1. zaznacza, że zrównoważona i przyjazna 
dla środowiska sieć transportu jest 
systemem nerwowym gospodarki 
europejskiej, który powinien zapewnić 
konieczne zachęty do przejścia na napęd 
oparty na paliwach niekopalnych;

Or. de
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Poprawka 3
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zaznacza, że zrównoważona i przyjazna 
dla środowiska sieć transportu jest 
systemem nerwowym gospodarki 
europejskiej, któremu należy zapewnić 
konieczne zachęty do przejścia na napęd 
oparty na paliwach niekopalnych 
w przypadkach, w których jest to możliwe;

1. zaznacza, że zrównoważona i przyjazna 
dla środowiska sieć transportu jest 
systemem nerwowym gospodarki 
europejskiej, któremu należy zapewnić 
konieczne zachęty do przejścia na napęd 
oparty na paliwach niekopalnych 
w przypadkach, w których jest to 
technicznie i ekonomicznie możliwe;

Or. pl

Poprawka 4
Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zaznacza, że zrównoważona i przyjazna 
dla środowiska sieć transportu jest 
systemem nerwowym gospodarki 
europejskiej, któremu należy zapewnić 
konieczne zachęty do przejścia na napęd 
oparty na paliwach niekopalnych 
w przypadkach, w których jest to możliwe;

1. zaznacza, że zrównoważona i przyjazna 
dla środowiska sieć transportu jest 
systemem nerwowym gospodarki 
europejskiej oraz że należy jej zapewnić
odpowiednie ustawodawcze i/lub 
finansowe zachęty w celu umożliwienia 
przeprowadzenia przejścia na napęd oparty 
na paliwach niekopalnych w przypadkach, 
w których jest to możliwe;

Or. fr

Poprawka 5
Michail Tremopoulos
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Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa do wprowadzenia wiążącego 
celu redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do sektora transportu na 
rok 2050 ze ścieżką celów pośrednich do 
zrealizowania w 3- do 5-letnich 
odstępach; wzywa do wyznaczenia tych 
celów przynajmniej na poziomie 
proponowanym przez Komisję, tj. do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w sektorze transportu o 60% do 2050 r. 
w stosunku do stanu z 1990 r. oraz o 20% 
do 2030 r. w stosunku do poziomu 
z 2008 r.;

Or. en

Poprawka 6
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. nalega, aby znacząca większość dotacji 
UE na rzecz sektora transportu była 
przeznaczana na infrastrukturę kolejową 
i poprawę intermodalności; wzywa do 
składania wniosków mających na celu 
zwiększenie efektywności paliwowej 
samochodów ciężarowych w drodze 
wiążących rozporządzeń, objęcie 
samochodów ciężarowych obowiązkowymi 
opłatami odzwierciedlającymi koszty 
zewnętrzne i koszty infrastruktury oraz 
wprowadzenie wymogu ograniczników 
prędkości dla samochodów dostawczych 
z myślą o zmniejszeniu emisji i poprawie
bezpieczeństwa;

Or. en
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Poprawka 7
Paul Nuttall

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ma świadomość, że emisje CO2, jak 
również emisje CO, NOx, VOC i SO4
wywierają silny wpływ na jakość 
powietrza, przede wszystkim na obszarach 
miejskich, a tym samym na zdrowie ludzi, 
wywołując choroby płuc i różne choroby 
nowotworowe;

2. ma świadomość, że tlenek węgla, NOx, 
lotne związki organiczne i SO4 wywierają 
silny wpływ na jakość powietrza, przede 
wszystkim na obszarach miejskich, a tym 
samym na zdrowie ludzi, wywołując 
choroby płuc i różne choroby 
nowotworowe;

Or. en

Poprawka 8
Thomas Ulmer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ma świadomość, że emisje CO2, jak 
również emisje CO, NOx, VOC i SO4
wywierają silny wpływ na jakość 
powietrza, przede wszystkim na obszarach 
miejskich, a tym samym na zdrowie ludzi, 
wywołując choroby płuc i różne choroby 
nowotworowe;

2. ma świadomość, że emisje CO2, jak
również emisje CO, NOx, VOC i SO4 oraz 
cząstki pochodzące z procesu zużycia 
hamulców i opon wywierają silny wpływ 
na jakość powietrza, przede wszystkim na 
obszarach miejskich, a tym samym na 
zdrowie ludzi, wywołując choroby płuc 
i różne choroby nowotworowe;

Or. de

Poprawka 9
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. ma świadomość, że emisje CO2, jak 
również emisje CO, NOx, VOC i SO4
wywierają silny wpływ na jakość 
powietrza, przede wszystkim na obszarach 
miejskich, a tym samym na zdrowie ludzi, 
wywołując choroby płuc i różne choroby 
nowotworowe;

2. ma świadomość, że emisje CO2, jak
również emisje CO, NOx, VOC i SO4
wywierają silny wpływ na jakość 
powietrza, przede wszystkim na obszarach 
miejskich, a tym samym na zdrowie ludzi;

Or. pl

Poprawka 10
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zaleca, aby rozważono przedsięwzięcie 
odpowiednich środków mających na celu 
zapewnienie transportu zorganizowanego
zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, według strategii na rzecz 
wdrożenia internalizacji kosztów 
zewnętrznych;

Or. de

Poprawka 11
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. popiera proponowane przejście na 
pełne zastosowanie zasad „użytkownik 
płaci” i „zanieczyszczający płaci” oraz 
zaangażowanie w eliminację zakłóceń, 
w tym szkodliwych dotacji, z myślą 
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o wytwarzaniu przychodów i zapewnieniu
finansowania, w tym finansowania 
przyszłych inwestycji w dziedzinie 
transportu, oraz wzywa do wdrożenia 
przed 2020 r. środków do osiągnięcia tych 
celów;

Or. en

Poprawka 12
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że ze względu na uzależnienie 
transportu od oleju napędowego znaczenie 
alternatywnych i odnawialnych źródeł 
energii prawdopodobnie wzrośnie, gdy 
tylko powstanie odpowiednia 
infrastruktura; zauważa jednak, że już 
dzisiaj moglibyśmy oszczędzać energię 
i paliwo dzięki ekologicznej jeździe 
samochodami oraz że należy również 
opracować i promować techniki 
oszczędzania paliwa w innych środkach 
transportu – np. płynne podchodzenie do 
lądowania w przypadku statków 
powietrznych;

3. uważa, że ze względu na uzależnienie 
transportu od oleju napędowego znaczenie 
alternatywnych i odnawialnych źródeł 
energii prawdopodobnie wzrośnie, gdy 
tylko powstanie odpowiednia 
infrastruktura, podkreśla jednak, że 
agropaliwa mogą mieć znaczenie dla 
transportu zorganizowanego zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju jedynie 
w przypadku, gdy sektor ten stanie się 
dużo wydajniejszy i zmniejszy się ogólne 
zapotrzebowanie na paliwo, a kryteria 
zrównoważoności zostaną uzupełnione 
tak, aby odnosiły się do gazów 
cieplarnianych emitowanych w związku 
z pośrednim użytkowaniem gruntów 
w wyniku przeniesienia produkcji; 
zauważa jednak, że już dzisiaj moglibyśmy 
oszczędzać energię i paliwo dzięki 
ekologicznej jeździe samochodami oraz że 
należy również opracować i promować 
techniki oszczędzania paliwa w innych 
środkach transportu – np. płynne 
podchodzenie do lądowania w przypadku 
statków powietrznych;

Or. en
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Poprawka 13
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że ze względu na uzależnienie 
transportu od oleju napędowego znaczenie 
alternatywnych i odnawialnych źródeł 
energii prawdopodobnie wzrośnie, gdy 
tylko powstanie odpowiednia 
infrastruktura; zauważa jednak, że już 
dzisiaj moglibyśmy oszczędzać energię 
i paliwo dzięki ekologicznej jeździe 
samochodami oraz że należy również 
opracować i promować techniki 
oszczędzania paliwa w innych środkach 
transportu – np. płynne podchodzenie do 
lądowania w przypadku statków 
powietrznych;

3. uważa, że ze względu na uzależnienie 
transportu od oleju napędowego znaczenie 
alternatywnych i odnawialnych źródeł 
energii wzrasta, lecz należy znacznie 
zwiększyć inwestycje w odpowiednią 
infrastrukturę; zauważa jednak, że już 
dzisiaj moglibyśmy oszczędzać energię 
i paliwo dzięki ekologicznej jeździe 
samochodami oraz że należy również 
opracować i promować techniki 
oszczędzania paliwa w innych środkach 
transportu – np. płynne podchodzenie do 
lądowania w przypadku statków 
powietrznych;

Or. de

Poprawka 14
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do nadania priorytetowego 
charakteru działaniom służącym 
zapewnieniu zielonej logistyki i lepszego 
zarządzania mobilnością;

Or. en

Poprawka 15
Sophie Auconie
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa fakt, że w niedawnej 
przeszłości poprawę poziomu emisji ze 
środków transportu napędzanych paliwami 
kopalnymi niwelował wyższy popyt, 
prowadzący do zatłoczenia 
i zanieczyszczenia powietrza wciąż 
przekraczającego dozwolone limity; 
w związku z tym nalega na przejście na 
inną technologię lub na możliwie najlepszą 
technologię opartą na paliwach kopalnych, 
a zatem wspiera badania prowadzone przy 
wsparciu finansowym UE lub bez takiego 
wsparcia, zmierzające do przyspieszenia 
wprowadzenia ekoinnowacji i nowych 
technologii w transporcie;

4. zauważa fakt, że w niedawnej 
przeszłości poprawę poziomu emisji ze 
środków transportu napędzanych paliwami 
kopalnymi niwelował wyższy popyt, 
prowadzący do zatłoczenia 
i zanieczyszczenia powietrza wciąż 
przekraczającego dozwolone limity; 
w związku z tym nalega na konieczność 
przejścia na inną technologię lub na 
możliwie najlepszą technologię opartą na 
paliwach kopalnych, a zatem wspiera 
badania prowadzone przy wsparciu 
finansowym UE lub bez takiego wsparcia, 
zmierzające do przyspieszenia 
wprowadzenia ekoinnowacji i nowych 
technologii w transporcie;

Or. fr

Poprawka 16
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do analizy 
i przedłożenia wniosków w zakresie 
wprowadzenia ograniczeń prędkości 
statków w celu zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń i wpływu transportu 
morskiego na środowisko;

Or. en

Poprawka 17
Rovana Plumb
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Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że dotacje na ekologizację 
sektora transportu miejskiego 
zainwestowane w transport publiczny 
korzystnie wpłynęłyby na zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 18
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa do utworzenia wiarygodnego 
i wiążącego instrumentu gospodarczego 
na rzecz obniżenia emisyjności transportu 
w celu zapewnienia, że cel -60% zostanie 
rzeczywiście zrealizowany; uznaje 
również, że pełna internalizacja kosztów 
zewnętrznych dla wszystkich środków 
transportu, odzwierciedlająca zasadę 
„zanieczyszczający płaci”, jest 
niezbędnym środkiem politycznym 
wspierającym przejście na niskoemisyjny 
transport;

Or. en

Poprawka 19
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje, aby Komisja i państwa 5. apeluje, aby Komisja i państwa 
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członkowskie miały odwagę 
interweniować, w przypadku gdy odnośne 
zachęty nie funkcjonują na zasadach 
rynkowych;

członkowskie miały odwagę 
interweniować i zapewniać wdrażanie 
zasady „zanieczyszczający płaci”, 
w przypadku gdy odnośne zachęty nie 
funkcjonują na zasadach rynkowych;

Or. en

Poprawka 20
Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje, aby Komisja i państwa 
członkowskie miały odwagę 
interweniować, w przypadku gdy odnośne 
zachęty nie funkcjonują na zasadach 
rynkowych;

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Or. fr

Poprawka 21
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. odnotowuje fakt, że wiele regionów 
w UE o niezaspokojonych potrzebach 
w zakresie transportu wciąż musi nadrobić 
opóźnienia i będzie nadal wykazywać duży 
wzrost w sektorze transportu po 
zbudowaniu infrastruktury i ożywieniu 
gospodarki; z tego powodu uważa, że 
ważne jest również ukierunkowanie 
przyszłych działań na eliminację 
rozbieżności w rozwoju infrastruktury 
między różnymi regionami lub krajami 
europejskimi;

6. odnotowuje fakt, że wiele regionów 
w UE ma niższe potrzeby w zakresie 
transportu ze względu na charakterystykę 
ich gospodarek, uważa, że ważne jest 
również ukierunkowanie przyszłych 
działań na eliminację rozbieżności 
w rozwoju infrastruktury transportu 
zorganizowanego zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju oraz 
w połączeniach transgranicznych między 
różnymi regionami lub krajami 
europejskimi;
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Poprawka 22
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. odnotowuje fakt, że wiele regionów 
w UE o niezaspokojonych potrzebach 
w zakresie transportu wciąż musi nadrobić 
opóźnienia i będzie nadal wykazywać duży 
wzrost w sektorze transportu po 
zbudowaniu infrastruktury i ożywieniu 
gospodarki; z tego powodu uważa, że 
ważne jest również ukierunkowanie 
przyszłych działań na eliminację 
rozbieżności w rozwoju infrastruktury 
między różnymi regionami lub krajami 
europejskimi;

6. odnotowuje fakt, że wiele regionów 
w UE o niezaspokojonych potrzebach 
w zakresie transportu wciąż musi nadrobić 
opóźnienia i będzie nadal wykazywać duży 
wzrost w sektorze transportu po 
zbudowaniu infrastruktury i ożywieniu 
gospodarki; z tego powodu uważa, że 
ważne jest również ukierunkowanie 
przyszłych działań na eliminację 
rozbieżności w rozwoju infrastruktury 
między różnymi regionami lub krajami 
europejskimi, oraz wzywa Komisję, aby 
uruchomiła instrumenty finansowania 
UE zgodnie z postanowieniami ogólnej 
strategii finansowania, łączącej zarówno 
środki UE, jak i krajowe środki publiczne 
i prywatne;

Or. lt

Poprawka 23
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. odnotowuje fakt, że wiele regionów 
w UE o niezaspokojonych potrzebach 
w zakresie transportu wciąż musi nadrobić 
opóźnienia i będzie nadal wykazywać duży 
wzrost w sektorze transportu po 
zbudowaniu infrastruktury i ożywieniu 

6. odnotowuje fakt, że wiele regionów 
w UE o niezaspokojonych potrzebach 
w zakresie transportu wciąż musi nadrobić 
opóźnienia i będzie nadal wykazywać duży 
wzrost w sektorze transportu po 
zbudowaniu infrastruktury i ożywieniu 



PE473.888v01-00 14/32 AM\879982PL.doc

PL

gospodarki; z tego powodu uważa, że 
ważne jest również ukierunkowanie 
przyszłych działań na eliminację 
rozbieżności w rozwoju infrastruktury 
między różnymi regionami lub krajami 
europejskimi;

gospodarki; z tego powodu uważa, że 
ważne jest również ukierunkowanie 
przyszłych działań na eliminację 
rozbieżności w rozwoju infrastruktury 
między różnymi regionami lub krajami 
europejskimi oraz podjęcie tej kwestii 
w ramach oceny skutków społecznych;

Or. de

Poprawka 24
Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. odnotowuje fakt, że wiele regionów 
w UE o niezaspokojonych potrzebach 
w zakresie transportu wciąż musi nadrobić 
opóźnienia i będzie nadal wykazywać duży 
wzrost w sektorze transportu po 
zbudowaniu infrastruktury i ożywieniu 
gospodarki; z tego powodu uważa, że 
ważne jest również ukierunkowanie 
przyszłych działań na eliminację 
rozbieżności w rozwoju infrastruktury 
między różnymi regionami lub krajami 
europejskimi;

6. odnotowuje fakt, że wiele regionów 
w UE o niezaspokojonych potrzebach 
w zakresie transportu wciąż musi nadrobić 
opóźnienia i będzie nadal wykazywać duży 
wzrost w sektorze transportu po 
zbudowaniu infrastruktury i ożywieniu 
gospodarki; z tego powodu uważa, że 
ważne jest również ukierunkowanie 
przyszłych działań na eliminację 
rozbieżności w rozwoju infrastruktury 
między różnymi regionami lub krajami 
europejskimi przy zastosowaniu w tym 
celu regionalnej polityki UE;

Or. fr

Poprawka 25
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, jak ważna jest pogłębiona 
współpraca różnych przewoźników w celu 
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zapewnienia większej interoperacyjności, 
a tym samym lepszych warunków 
i połączeń dla podróżnych, 
w szczególności pomiędzy obszarami 
wiejskimi a miejskimi;

Or. en

Poprawka 26
Riikka Manner, Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę, że szczególnie 
w państwach członkowskich o dużej 
powierzchni odległości mogą być bardzo 
duże, a populacja rozproszona; wzywa 
Komisję, aby w europejskim systemie 
transportu wzięła pod uwagę potrzeby 
transportowe regionów peryferyjnych 
i słabo zaludnionych;

Or. fi

Poprawka 27
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że internalizacja kosztów jest 
niezbędna w celu promowania 
konkurencji w sektorze transportu, co nie 
może być hamowane przez dotacje mające 
szkodliwe skutki dla środowiska;

Or. en
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Poprawka 28
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla potrzebę zintegrowania 
polityki transportowej w celu objęcia nią 
całego łańcucha wartości sektora usług 
transportowych i logistycznych, aby 
odpowiednio stawić czoła wyzwaniom 
związanym z transportem i mobilnością, 
a zwłaszcza wyzwaniom pochodzącym 
z obszarów miejskich; apeluje 
o wzmocnienie koordynacji pomiędzy 
decydentami pracującymi w instytucjach 
europejskich oraz nawiązanie stałego 
dialogu i stałych konsultacji 
z przedstawicielami branży logistycznej, 
dostawcami usług transportowych 
i klientami w ramach europejskiego 
forum logistyki i mobilności;

Or. en

Poprawka 29
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję, aby pomogła 
państwom członkowskich w dalszym 
i szczegółowym obliczeniu kosztów 
gospodarczych, środowiskowych 
i zdrowotnych związanych z tą strategią 
w celu możliwie najlepszego 
przeprowadzenia internalizacji kosztów 
zewnętrznych;

Or. en



AM\879982PL.doc 17/32 PE473.888v01-00

PL

Poprawka 30
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że decydujące znaczenie ma 
zachowanie użytkowników transportu,
i domaga się wprowadzenia zachęt do 
wyboru zrównoważonych środków 
transportu, przy czym do 2013 r. należy 
przedłożyć wnioski mające na celu
tworzenie inicjatyw promujących zmiany 
w zachowaniu, zwłaszcza wśród osób 
młodych, oraz rozbudowę infrastruktury 
dla pieszych i rowerzystów w miastach, 
podwojenie liczby użytkowników środków 
komunikacji publicznej, zasilanych 
głównie z alternatywnych źródeł energii, a 
także w sprawie biletów elektronicznych 
uprawniających do podróży wieloma 
środkami transportu, uwzględniając jako 
zachętę odpowiednie kształtowanie cen; 
wzywa Komisję do przedstawienia strategii 
na rzecz promocji korzystania na 
obszarach miejskich z rowerów i na rzecz 
bezpiecznego poruszania się pieszo;

Or. es

Poprawka 31
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję, aby rozwiązała 
problem monopolów transportu 
lokalnego, które powstały w państwach 
członkowskich i które przyczyniły się do 
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powstania znacznych nieprawidłowości i 
zakłóceń; w związku z tym zauważa, że 
potrzebna jest polityka antymonopolowa, 
w szczególności w odniesieniu do sektora 
transportu;

Or. en

Poprawka 32
Paul Nuttall

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską do 
wspierania, promowania i zapewnienia 
wsparcia finansowego ogólnoeuropejskiej 
sieci autostrad kolejowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 33
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską do 
wspierania, promowania i zapewnienia 
wsparcia finansowego ogólnoeuropejskiej 
sieci autostrad kolejowych;

7. mając na uwadze, że w konfrontacji 
z transportem drogowym, kolej emituje 
nieporównywalnie mniej zanieczyszczeń 
przy wielokrotnie niższej 
energochłonności, znacznie mniej 
ingeruje w środowisko naturalne, 
zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa 
podróżnych oraz jest konkurencyjna 
ekonomicznie; wzywa Komisję Europejską 
do wspierania, promowania i zapewnienia 
wsparcia finansowego ogólnoeuropejskiej 
sieci autostrad kolejowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wsparcia rozwoju 
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infrastruktury kolejowej w państwach 
członkowskich, w których transport 
kolejowy jest zdominowany przez 
transport drogowy;

Or. pl

Poprawka 34
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską do 
wspierania, promowania i zapewnienia 
wsparcia finansowego ogólnoeuropejskiej 
sieci autostrad kolejowych;

7. podkreśla, że ambitna i skuteczna 
europejska polityka na rzecz transportu 
i mobilności wymaga odpowiednich ram 
finansowych z wystarczającą ilością 
zasobów; w tym celu obecne zasoby na 
transport i mobilność muszą zostać 
zwiększone, tak aby wesprzeć inicjatywy 
zarówno publiczne, jak i prywatne; 
z zadowoleniem przyjmuje i popiera 
wniosek Komisji Europejskiej 
o wprowadzenie do przyszłych 
wieloletnich ram finansowych 
instrumentu „Łącząc Europę”, lecz 
zwraca uwagę, że koszt przewidziany na 
realizację celów białej księgi wymaga 
poziomu zobowiązania niezbędnego do 
roku 2050;

Or. es

Poprawka 35
Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską do 7. wzywa Komisję Europejską do 
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wspierania, promowania i zapewnienia 
wsparcia finansowego ogólnoeuropejskiej 
sieci autostrad kolejowych;

wspierania, promowania i zapewnienia 
wsparcia finansowego europejskich sieci
transportowych;

Or. fr

Poprawka 36
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla szeroki zakres 
potencjalnych korzyści płynących z użycia 
TIK w zarządzaniu siecią transportową, 
takich jak zmniejszenie liczby przewozów 
potrzebnych do dostarczenia towarów 
poprzez zapewnienie bardziej wydajnego 
wykorzystania systemów dystrybucji oraz 
poprawa przepływu ruchu, co może 
zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, 
zużycie paliwa i czas podróży;

Or. en

Poprawka 37
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wskazuje na potrzebę udzielenia przez 
UE wsparcia finansowego niezbędnego do 
rozwoju transeuropejskiej kolejowej sieci 
towarowej i pasażerskiej;

Or. pt
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Poprawka 38
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje zawartą 
w Białej Księdze propozycję przeniesienia 
na inne środki transportu, np. kolej lub 
transport wodny, 30% drogowego 
transportu towarów na odległościach 
większych niż 300 km do 2030 r., zaś 
50% tego typu transportu do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 39
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa Komisję Europejską do 
opublikowania sprawozdania na temat 
opłacalnych działań mających na celu 
zmniejszenie emisji czarnego węgla 
spowodowanych przez transport oraz do 
przedstawienia propozycji działań, których 
skutkiem będzie szybkie łagodzenie 
zmiany klimatu i dodatkowe korzyści 
zdrowotne;

Or. en

Poprawka 40
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. zaleca, aby Komisja nadal wspierała 
i, w stosownych przypadkach, inicjowała 
wraz z państwami członkowskimi 
kampanie uświadamiające dotyczące 
przyjaznych dla środowiska 
alternatywnych rodzajów transportu, 
w szczególności na newralgicznych 
obszarach miejskich, na których jakość 
powietrza i hałas stanowią zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego;

8. zaleca, aby Komisja nadal wspierała 
i, w stosownych przypadkach, inicjowała 
wraz z państwami członkowskimi 
kampanie uświadamiające dotyczące 
przyjaznych dla środowiska 
alternatywnych rodzajów transportu, 
w szczególności na newralgicznych 
obszarach miejskich, na których jakość 
powietrza i hałas stanowią zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego; sugeruje, aby 
pracodawcy we współpracy z lokalnymi 
władzami zachęcali pracowników do 
korzystania z bardziej wydajnych środków 
dojazdu do pracy;

Or. en

Poprawka 41
Riikka Manner, Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zaleca, aby Komisja nadal wspierała 
i, w stosownych przypadkach, inicjowała 
wraz z państwami członkowskimi 
kampanie uświadamiające dotyczące 
przyjaznych dla środowiska 
alternatywnych rodzajów transportu, 
w szczególności na newralgicznych 
obszarach miejskich, na których jakość 
powietrza i hałas stanowią zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego;

8. zaleca, aby Komisja nadal wspierała 
i, w stosownych przypadkach, inicjowała 
wraz z państwami członkowskimi 
kampanie uświadamiające dotyczące 
przyjaznych dla środowiska 
alternatywnych rodzajów transportu, czyli 
idei aktywnego podróżowania, np. pieszo 
lub rowerem, w szczególności na 
newralgicznych obszarach miejskich, na 
których jakość powietrza i hałas stanowią 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, 
i w związku z tym zaleca, aby Komisja 
stworzyła ogólny plan przemieszczania się 
pieszo i rowerem;

Or. en
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Poprawka 42
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do sporządzenia planów 
miejskiej mobilności dla wszystkich miast 
UE, zawierających odpowiednie środki 
promujące intermodalizm oraz 
ułatwiające i promujące korzystanie 
z rowerów i innych przyjaznych dla 
środowiska środków transportu;

Or. pt

Poprawka 43
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zauważa, że osiągnięcie zamierzonych 
celów związanych z redukcją emisji CO2
jest uzależnione od rozwiązań 
technologicznych, co oznacza potrzebę 
inwestowania w badania i rozwój w celu 
zniwelowania rozdźwięku istniejącego 
między celami racjonalnymi pod 
względem kosztów a inwestycjami w nowe 
technologie, co mogłoby przyczynić się do 
realizacji tych celów;

Or. en

Poprawka 44
Inés Ayala Sender
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Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawienia wspólnej 
strategii obejmującej informowanie, 
komunikację i konsultacje 
zaangażowanych stron, w tym 
w szczególności udział zainteresowanych 
mieszkańców, dotyczącej planowania, 
rozwoju i finansowania infrastruktury 
niezbędnej do rozwoju gospodarczego, 
mobilności, postępu i zatrudnienia, 
zgodnie z treścią zobowiązań przyjętych 
w ramach strategii „Europa 2020”;

Or. es

Poprawka 45
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie obowiązkowego 
wprowadzenia regulatorów prędkości 
o wartości granicznej 120 km/h 
w przypadku lekkich samochodów
dostawczych i 80 km/h w przypadku 
pojazdów ciężarowych w celu poprawy 
poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i ograniczenia emisji CO2;

Or. es

Poprawka 46
Paul Nuttall
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Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że jednolita europejska 
przestrzeń powietrzna oraz program 
SESAR pokazują, jak poza 
wprowadzeniem nowych, 
paliwooszczędnych i stosunkowo cichych 
statków powietrznych można zmniejszyć 
zużycie paliwa o około 10%;

9. uważa, że jednolita europejska 
przestrzeń powietrzna oraz program 
SESAR – jeżeli pozostawione w gestii
branży i wolnego rynku i nieograniczane 
zarządzaniem politycznym – pokazują, jak 
poza wprowadzeniem nowych, 
paliwooszczędnych i stosunkowo cichych 
statków powietrznych można zmniejszyć 
zużycie paliwa o około 10%;

Or. en

Poprawka 47
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że jednolita europejska 
przestrzeń powietrzna oraz program 
SESAR pokazują, jak poza 
wprowadzeniem nowych, 
paliwooszczędnych i stosunkowo cichych 
statków powietrznych można zmniejszyć 
zużycie paliwa o około 10%;

9. uważa, że jednolita europejska 
przestrzeń powietrzna oraz program 
SESAR pokazują, jak poza 
wprowadzeniem nowych, 
paliwooszczędnych i stosunkowo cichych 
statków powietrznych można zmniejszyć 
zużycie paliwa o około 10%; przypomina, 
że kwestia całościowego wpływu sektora 
lotnictwa na klimat powinna być 
rozwiązana za pomocą polityki 
zarządzania przestrzenią powietrzną, 
w szczególności w odniesieniu do 
zapobiegania formowaniu się chmur 
pierzastych oraz niepotrzebnym milom
lotów;

Or. en
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Poprawka 48
Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że jednolita europejska 
przestrzeń powietrzna oraz program 
SESAR pokazują, jak poza 
wprowadzeniem nowych, 
paliwooszczędnych i stosunkowo cichych 
statków powietrznych można zmniejszyć 
zużycie paliwa o około 10%;

9. zauważa, że jednolita europejska 
przestrzeń powietrzna oraz program 
SESAR pokazują, jak poza 
wprowadzeniem nowych, 
paliwooszczędnych i stosunkowo cichych 
statków powietrznych można zmniejszyć 
zużycie paliwa o około 10%;

Or. fr

Poprawka 49
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. ponownie podkreśla potrzebę 
ograniczenia również wpływu 
międzynarodowego transportu morskiego 
na klimat; wobec braku postępu w 
ostatnich dekadach jest przekonany, że 
międzynarodowe regulacje powstaną tylko 
wtedy, jeśli zostaną poparte przez 
inicjatywy regionalne, i wzywa Komisję, 
aby zgodnie z ustawodawstwem pakietu 
klimatycznego przedstawiała wnioski 
o wprowadzanie środków mających na 
celu dostosowanie międzynarodowego 
transportu morskiego UE do celów 
klimatycznych UE ze skutkiem od 2013 r., 
zostawiając jednocześnie otwarte drzwi 
dla ewentualnego systemu 
międzynarodowego;

Or. en
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Poprawka 50
Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że linie kolejowe, 
w szczególności szybkie linie kolejowe, 
mogłyby w znaczący sposób przyczynić się 
do powstawania konkurencyjnego, 
zasobooszczędnego systemu transportu 
zapewniającego szybkie połączenia 
pomiędzy poszczególnymi regionami 
Europy;

Or. fr

Poprawka 51
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 9b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. uznaje, że zasadnicze znaczenie ma 
równe traktowanie w kwestii podatków 
w transporcie, w szczególności usuwanie 
zakłóceń konkurencji takich jak brak 
podatku VAT od transgranicznego 
transportu lotniczego i zwolnienie 
lotnictwa z podatku od paliwa;

Or. en

Poprawka 52
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 10
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Projekt opinii Poprawka

10. ma świadomość, że masowe przejście 
na nową technologię w sektorze transportu 
wymaga czasu i że działania podejmowane 
w ramach tego procesu powinny 
uwzględniać realia poszczególnych państw 
członkowskich, a tymczasem wspiera 
ekoinnowacje i racjonalne zużycie paliw 
kopalnych, co obecnie wciąż stanowi 
najłatwiejszy sposób zmniejszenia emisji w 
transporcie;

10. ma świadomość, że masowe przejście 
na nową technologię w sektorze transportu 
wymaga czasu i że działania podejmowane 
w ramach tego procesu powinny 
uwzględniać realia poszczególnych państw 
członkowskich, a tymczasem wspiera 
ekoinnowacje i wzywa do wykorzystywania 
paliw odnawialnych, co redukuje emisje 
CO2, do inwestowania we współmodalność 
oraz do rozszerzenia koncepcji 
internalizacji kosztów zewnętrznych na 
wszystkie środki transportu; zauważa, że 
obecnie racjonalne zużycie paliw 
kopalnych wciąż stanowi najłatwiejszy 
sposób zmniejszenia emisji w transporcie;

Or. lt

Poprawka 53
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. jest zdania, że UE powinna wspierać 
badania i promować europejskie 
przywództwo technologiczne, gdyż uważa, 
że technologie są niezbędne dla rozwoju 
zrównoważonych i przyjaznych dla 
środowiska środków transportu, takich jak 
pojazdy zasilane energią elektryczną ze 
źródeł odnawialnych lub z napędem 
wodorowym;

Or. pt

Poprawka 54
Rovana Plumb
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Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. uważa, że wspieranie zmiany 
transportu jest jednym z zasadniczych 
środków ułatwiających obniżenie 
emisyjności transportu;

Or. en

Poprawka 55
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. wzywa Komisję do podjęcia 
dodatkowych wysiłków na rzecz 
koordynacji dotychczas rozproszonych 
działań i inicjatyw podejmowanych przez 
lokalne władze w zakresie mobilności 
w miastach i ułatwienia transferów 
strategii politycznych pomiędzy miastami;

Or. en

Poprawka 56
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że UE powinna 
utrzymywać przywództwo poprzez 
umacnianie swojej roli jako centrum 
produkcji i badań nad wszystkimi 
rodzajami transportu, którego 
priorytetami są ograniczenie emisji w tym 
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sektorze, usprawnienie łańcucha 
logistycznego, bezpieczeństwo i lepsze 
zarządzanie ruchem;

Or. es

Poprawka 57
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 10b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. podkreśla, że wszystkie środki 
transportu muszą internalizować 
zewnętrzne koszty adaptacji;

Or. en

Poprawka 58
Paul Nuttall

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. nalega na właściwe wdrożenie 
przepisów socjalnych w odniesieniu do 
wszystkich rodzajów transportu, 
z uwzględnieniem regulacji dotyczących 
czasu pracy, z korzyścią dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
transportu;

skreślony

Or. en

Poprawka 59
Michail Tremopoulos
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Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. nalega na właściwe wdrożenie 
przepisów socjalnych w odniesieniu do 
wszystkich rodzajów transportu, z 
uwzględnieniem regulacji dotyczących 
czasu pracy, z korzyścią dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
transportu.

11. nalega na właściwe wdrożenie 
i egzekwowanie wszystkich istniejących 
przepisów w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów transportu, z uwzględnieniem 
przepisów socjalnych i regulacji 
dotyczących czasu pracy, z korzyścią dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
transportu;

Or. en

Poprawka 60
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. nalega na właściwe wdrożenie 
przepisów socjalnych w odniesieniu do 
wszystkich rodzajów transportu, 
z uwzględnieniem regulacji dotyczących 
czasu pracy, z korzyścią dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
transportu;

11. nalega na właściwe wdrożenie 
przepisów socjalnych, z uwzględnieniem 
regulacji dotyczących czasu pracy, 
z korzyścią dla bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników transportu niezależnie od 
środka transportu oraz wzywa do zawarcia 
wymogu przeprowadzania oceny skutków 
społecznych we wszystkich wnioskach 
w celu umożliwienia jasnego określenia 
skutków polityki społecznej;

Or. de

Poprawka 61
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 11a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. wzywa Komisję do określenia, 



PE473.888v01-00 32/32 AM\879982PL.doc

PL

oszacowania i oceny utworzenia 
„zatrudnienia ekologicznego” oraz 
środków na rzecz jego wspierania, 
w ramach badań wpływu wniosków 
ustawodawczych;

Or. es

Poprawka 62
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 11b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11b. zwraca się do Komisji, aby wspierała 
inicjatywy państw członkowskich, które 
przyczyniają się do tworzenia bezpiecznej 
i ekologicznej floty pojazdów, w tym 
zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych 
pojazdów dwu- i trzykołowych, oraz 
zachęcają do okresowej odnowy floty 
pojazdów przy pomocy ulg podatkowych, 
ekologicznych zamówień publicznych itp.;

Or. en


