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Muudatusettepanek 32
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Nende erieesmärkide saavutamiseks 
tuleks ressursitõhusal viisil ühendada 
omavahel liikmesriikide transpordivõrgud 
ja tagada nende koostalitlusvõime.

(3) Nende konkreetsete eesmärkide 
saavutamiseks tuleks ressursitõhusal, 
ökoloogiliselt tõhusal ja jätkusuutlikul
viisil ühendada omavahel liikmesriikide 
transpordivõrgud ja tagada nende 
koostalitlusvõime.

Or. sv

Muudatusettepanek 33
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Üldvõrk peaks olema üleeuroopaline 
transpordivõrk, mis tagab juurdepääsu 
kõikidele liidu piirkondadele, sh kaugetele 
ja äärepoolseimatele piirkondadele, nagu 
soodustatakse integreeritud 
merenduspoliitikaga, ja suurendab nende 
ühtekuuluvust. Suunistega tuleks 
kehtestada üldvõrgu taristule esitatavad 
nõuded, et saavutada 2050. aastaks kogu 
liidus kvaliteetne võrk.

(10) Üldvõrk peaks olema üleeuroopaline 
transpordivõrk, mis tagab juurdepääsu 
kõikidele liidu piirkondadele, sh kaugetele 
ja äärepoolseimatele piirkondadele, nagu 
soodustatakse integreeritud 
merenduspoliitikaga, ja suurendab nende 
ühtekuuluvust. Suunistega tuleks 
kehtestada üldvõrgu taristule esitatavad 
nõuded ning tuleks teha jõupingutusi, et 
saavutada 2050. aastaks kogu liidus 
kvaliteetne võrk.

Or. en

Selgitus

Võrgu väljaehitamise tähtajad peaksid olema paindlikud, kuna need on ajaliselt kaugel ning 
2050. aasta majanduslikku olukorda on raske ennustada.
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Muudatusettepanek 34
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Üldvõrk peaks olema üleeuroopaline 
transpordivõrk, mis tagab juurdepääsu 
kõikidele liidu piirkondadele, sh kaugetele 
ja äärepoolseimatele piirkondadele, nagu 
soodustatakse integreeritud 
merenduspoliitikaga, ja suurendab nende 
ühtekuuluvust. Suunistega tuleks 
kehtestada üldvõrgu taristule esitatavad 
nõuded, et saavutada 2050. aastaks kogu 
liidus kvaliteetne võrk.

(10) Üldvõrk peaks olema üleeuroopaline 
transpordivõrk, mis tagab juurdepääsu 
kõikidele liidu piirkondadele, sh kaugetele 
ja äärepoolseimatele piirkondadele ning 
saartele, nagu soodustatakse integreeritud 
merenduspoliitikaga, ja suurendab nende 
majanduslikku ja sotsiaalset
ühtekuuluvust. Suunistega tuleks 
kehtestada üldvõrgu taristule esitatavad 
nõuded, et saavutada 2050. aastaks kogu 
liidus kvaliteetne võrk.

Or. el

Muudatusettepanek 35
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Üldvõrk peaks võtma arvesse 
mõnede liikmesriikide spetsiifilisi 
probleeme, nagu hõredalt asustatud alad 
ilma alternatiivsete kohalike teedeta, ning 
tagama, et nende probleemidega 
tegeletakse tõhusalt ja asjakohaselt. See 
aitaks tagada, et kõikidel kodanikel oleks 
võimalik kasutada vaba liikumise 
võimalust Euroopa Liidus.

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Põhivõrk tuleks seada üldvõrgu 
prioriteediks ja viia see sellisena ellu
2030. aastaks. See peaks olema 
mitmeliigilise transpordi võrgu arendamise 
tugisambaks ja stimuleerima kogu 
üldvõrgu arendamist. Põhivõrk peaks 
võimaldama keskendada liidu meetmed 
neile üleeuroopalise transpordivõrgu 
osadele, millel on Euroopa jaoks suurim 
lisandväärtus, eelkõige piiriülestele 
lõikudele, puuduvatele ühendustele, mitme 
transpordiliigi ühenduskohtadele ja 
peamistele kitsaskohtadele.

(11) Põhivõrk tuleks seada üldvõrgu 
prioriteediks ning tuleks võtta 
asjakohaseid meetmeid selle prioriteetseks 
arendamiseks 2030. aastaks. See peaks 
olema mitmeliigilise transpordi võrgu 
arendamise tugisambaks ja stimuleerima 
kogu üldvõrgu arendamist. Põhivõrk peaks 
võimaldama keskendada liidu meetmed 
neile üleeuroopalise transpordivõrgu 
osadele, millel on Euroopa jaoks suurim 
lisandväärtus, eelkõige piiriülestele 
lõikudele, puuduvatele ühendustele, mitme 
transpordiliigi ühenduskohtadele ja 
peamistele kitsaskohtadele.

Or. en

Selgitus

Võrgu väljaehitamise tähtajad peaksid olema paindlikud, kuna need on ajaliselt kaugel ning 
2050. aasta majanduslikku olukorda on raske ennustada.

Muudatusettepanek 37
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et rajada põhivõrk ja üldvõrk 
kooskõlastatult ja õigeaegselt, võimaldades 
seeläbi võrgust maksimaalset kasu saada, 
peaksid asjaomased liikmesriigid tagama, 
et ühishuviprojektid lõpetatakse vastavalt 
2030. ja 2050. aastaks.

(12) Selleks et rajada põhivõrk ja üldvõrk 
kooskõlastatult ja õigeaegselt, võimaldades 
seeläbi võrgust maksimaalset kasu saada, 
peaksid asjaomased liikmesriigid tagama, 
et ühishuviprojektid lõpetatakse vastavalt 
2030. ja 2050. aastaks. Võttes aga arvesse, 
et uutel liikmesriikidel kulub 
järelejõudmiseks aega, tuleks need 
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tähtajad läbi vaadata ja edasi lükata 
nendel konkreetsetel juhtudel, kus uus 
liikmesriik ei suuda projekti esialgseks 
tähtajaks lõpetada.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et rajada põhivõrk ja üldvõrk 
kooskõlastatult ja õigeaegselt, võimaldades 
seeläbi võrgust maksimaalset kasu saada, 
peaksid asjaomased liikmesriigid tagama, 
et ühishuviprojektid lõpetatakse vastavalt 
2030. ja 2050. aastaks.

(12) Selleks et rajada põhivõrk ja üldvõrk 
kooskõlastatult ja õigeaegselt, võimaldades
seeläbi võrgust maksimaalset kasu saada, 
peaksid asjaomased liikmesriigid tagama, 
et võetakse asjakohased meetmed 
ühishuviprojektide lõpetamiseks vastavalt 
2030. ja 2050. aastaks.

Or. en

Selgitus

Võrgu väljaehitamise tähtajad peaksid olema paindlikud, kuna need on ajaliselt kaugel ning 
2050. aasta majanduslikku olukorda on raske ennustada.

Muudatusettepanek 39
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Komisjon peaks jälgima ja 
hindama, kas liikmesriigid on võtnud kõik 
vajalikud meetmed, et tagada projektide 
läbiviimine kooskõlas liidu õigusaktidega 
ning kindlustada käesoleva määruse õige 
rakendamine ja ühishuviprojektide 
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Euroopa lisandväärtus. 

Or. en

Muudatusettepanek 40
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Käesolev määrus ei tohiks luua 
täiendavat halduskoormust 
liikmesriikidele, piirkondlikele ja 
kohalikele asutustele ning üleeuroopalise 
transpordivõrgu arendamise ja 
rakendamisega seotud sidusrühmadele.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Et üleeuroopalise transpordivõrgu 
suunistest maksimaalselt igakülgset kasu 
saada ja pakkuda reisijatele paremat, 
tõhusamat ja ligipääsetavamat teenust, 
tuleks käesolevas määruses ette näha 
Euroopa ühise reisijateplatvormi loomine, 
mis pakuks standardviise reisimiseks kogu 
Euroopas. 

Or. en

Muudatusettepanek 42
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Põhivõrgukoridoridega tuleks silmas 
pidada laiemaid transpordipoliitika 
eesmärke ning hõlbustada transpordiliikide 
omavahelist integreerimist ja 
ühendvedusid. See peaks võimaldama 
spetsiaalselt väljatöötatud koridore, mis 
on optimaalse energiakasutuse ja CO2-
heitega ja seega minimaalse 
keskkonnamõjuga ning atraktiivsed ka 
oma usaldusväärsuse, ummikute vähesuse 
ning väikeste tegevus- ja halduskulude
poolest. Esialgne koridoriloetelu tuleks 
lisada määrusesse (EL) nr XXX/2012 
[Euroopa Ühendamise Rahastu kohta], 
ent seda peaks olema võimalik kohandada 
vastavalt liiklusvoogude muutumisele.

(27) Põhivõrgukoridoridega võiks silmas 
pidada laiemaid transpordipoliitika 
eesmärke, et hõlbustada transpordiliikide 
omavahelist integreerimist ja 
ühendvedusid. Nende haldamine ei tohiks 
tuua kaasa halduskulude suurt kasvu.

Or. en

Selgitus

Põhjendus ei tohiks põhivõrgukoridoride määratlust laiendada. Ja halduskoormus tuleb viia 
miinimumini.

Muudatusettepanek 43
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Õige juhtimisstruktuuri kujundamist 
ja keerulistele piiriülestele projektidele 
rahastamisallikate leidmist lihtsustaks 
sellistele põhivõrgukoridoridele 
koridoriplatvormide rajamine. Euroopa 
koordinaatorid peaksid soodustama 
põhivõrgukoridoride kooskõlastatud 
rakendamist.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Halduskoormus tuleb viia miinimumini. Platvormide loomine tundub olevat tarbetu ja 
Euroopa majanduse jaoks kulukas.

Muudatusettepanek 44
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Suunistes sätestatakse üleeuroopalise 
võrgu rakendamise meetmed.

4. Suunistes sätestatakse üleeuroopalise 
võrgu rakendamise meetmed, tunnistades, 
et projektide elluviimine sõltub nende 
küpsusastmest ja rahaliste vahendite 
olemasolust, ning mitte mõjutades 
liikmesriigi või liidu rahalisi kohustusi.

Or. en

Selgitus

Üleeuroopaliste transpordivõrkude rakendamisel tuleks võtta arvesse liikmesriikide erinevat 
rahalist olukorda. On vaja rohkem paindlikkust.

Muudatusettepanek 45
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vastavad selle kasutajate liikuvus- ja 
transpordivajadustele liidus ja suhetes 
kolmandate riikidega, suurendades nii 
majanduskasvu kui ka konkurentsivõimet;

(a) vastavad selle kõikide kasutajate 
liikuvus- ja transpordivajadustele liidus ja 
suhetes kolmandate riikidega;

Or. sv
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Muudatusettepanek 46
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vastavad selle kasutajate liikuvus- ja 
transpordivajadustele liidus ja suhetes 
kolmandate riikidega, suurendades nii 
majanduskasvu kui ka konkurentsivõimet;

(a) vastavad selle kasutajate liikuvus- ja 
transpordivajadustele liidus ja kui see on 
asjakohane, siis suhetes kolmandate 
riikidega, suurendades nii majanduskasvu 
kui ka konkurentsivõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendavad kõige uudsemaid 
tehnoloogia- ja tegevuskontseptsioone;

(c) edendavad kõige uudsemaid 
tehnoloogia-, ökoloogiliselt tõhusaid ja 
tegevuskontseptsioone;

Or. sv

Muudatusettepanek 48
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagavad nõuetekohase juurdepääsu 
kõikidele liidu piirkondadele, edendades 
nii sotsiaalset, majanduslikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning toetades 
kaasavat majanduskasvu.

(d) tagavad nõuetekohase juurdepääsu 
kõikidele liidu piirkondadele, edendades 
nii sotsiaalset, majanduslikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning toetades 
kliimasõbralikku arengut.
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Or. sv

Muudatusettepanek 49
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagavad nõuetekohase juurdepääsu 
kõikidele liidu piirkondadele, edendades 
nii sotsiaalset, majanduslikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning toetades 
kaasavat majanduskasvu.

(d) tagavad nõuetekohase juurdepääsu 
kõikidele liidu piirkondadele, sealhulgas 
äärepoolseimatele ja mägistele 
piirkondadele ning saartele, edendades nii 
sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust ning toetades kaasavat 
majanduskasvu.

Or. el

Muudatusettepanek 50
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) rõhutavad, et investeerimine 
säästvasse transporti peab arvestama 
asjaoluga, et naised ja mehed tajuvad 
avalikku ruumi erinevalt ja see taju 
põhineb erinevatel riski hindamise 
meetoditel, mis tähendab, et prioriteetide 
hulka tuleb võtta turvaline keskkond 
transpordisüsteemides nii naiste kui 
meeste jaoks.

Or. sv

Muudatusettepanek 51
Mikael Gustafsson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) vähendavad transpordisektori 
keskkonna- ja energiamõju ning 
parandavad soolist võrdõiguslikkust, 
suurendades ligipääsu IT-süsteemidele ja 
liiklustõhusat planeerimist.

Or. sv

Muudatusettepanek 52
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) võtavad kasutusele transpordiliikide 
hierarhia, mis näitab selgelt, missugune 
transpordiliik peaks olema esmatähtis, et 
saavutada üldiseid keskkonnaalaseid ja 
liiklusega seotud eesmärke.

Or. sv

Muudatusettepanek 53
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kõige CO2-neutraalsema transpordi 
laialdase kasutamise edendamine;

(f) kõige CO2-neutraalsema transpordi 
laialdase kasutamise valimine;

Or. sv
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Muudatusettepanek 54
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) transporditaristu, mis kajastab liidu eri 
osade eriolukorda ja katab tasakaalustatult 
Euroopa piirkondi, sh äärepoolseimaid ja 
muid kaugeid piirkondi;

(j) transporditaristu, mis kajastab liidu eri 
osade eriolukorda ja katab tasakaalustatult 
Euroopa piirkondi, sh äärepoolseimaid 
piirkondi, samuti hõredalt asustatud 
alasid ilma alternatiivsete kohalike 
teedeta;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g α) erakorraliste meetmete ja 
programmide edendamine, et parandada 
ohutust ja vähendada õnnetuste arvu. 

Or. el

Muudatusettepanek 56
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) meetmed, millega tagatakse, et 
sotsiaalse ja keskkonna-alase 
jätkusuutlikkuse eesmärgid on alati 
täidetud.
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Or. sv

Muudatusettepanek 57
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üldvõrk koosneb üleeuroopalise 
transpordivõrgu kõigist olemasolevatest ja 
planeeritavatest transporditaristutest ning 
hõlmab kõnealuse taristu tõhusamat 
kasutamist edendavaid meetmeid. Seda 
arendatakse II peatüki kohaselt.

2. Üldvõrk koosneb üleeuroopalise 
transpordivõrgu kõigist olemasolevatest ja 
planeeritavatest transporditaristutest ning 
hõlmab kõnealuse taristu ökoloogiliselt
tõhusamat kasutamist edendavaid 
meetmeid. Seda arendatakse eesmärgiga 
minna fossiilkütustest sõltuvalt ja 
keskkonnavaenulikult transpordilt üle 
säästvale transpordile.

Or. sv

Muudatusettepanek 58
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon jälgib ja hindab, kas 
liikmesriigid on võtnud kõik vajalikud 
meetmed, et tagada projektide läbiviimine 
kooskõlas liidu õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) olema läbinud sotsiaal-majandusliku 
kulude ja tulude analüüsi, mille 
tulemuseks on positiivne 
nüüdispuhasväärtus;

välja jäetud

Or. sv

Muudatusettepanek 60
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) olema Euroopa jaoks selgelt 
lisandväärtusega.

(d) olema Euroopa jaoks selgelt 
lisandväärtusega sotsiaalsest, 
ökoloogilisest ja keskkonnasõbralikkuse 
aspektist.

Or. sv

Muudatusettepanek 61
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) rakendada liikluskorraldussüsteeme 
kõnealustes riikides.

(d) edendada liikluskorraldussüsteeme 
kõnealustes riikides.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Konstantinos Poupakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tunnistama liikmesriikide transpordi 
infrastruktuuri mõjutavaid füüsilisi ja 
geograafilisi piiranguid, millele on 
osutatud koostalituse tehnilistes 
standardites.

Or. el

Muudatusettepanek 63
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et üldvõrk on
valmis ja vastab täielikult asjaomastele 
käesoleva peatüki sätetele hiljemalt 31. 
detsembriks 2050.

3. Tuleb teha jõupingutusi, et üldvõrk
oleks valmis ja vastaks asjaomastele 
käesoleva peatüki sätetele 31. detsembriks 
2050.

Or. en

Selgitus

Võrgu väljaehitamise tähtajad peaksid olema paindlikud, kuna need on ajaliselt kaugel ning 
2050. aasta majanduslikku olukorda on raske ennustada.

Muudatusettepanek 64
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rakendada ja kasutada arukaid 
transpordisüsteeme, sh meetmeid, mis 
võimaldavad liikluse korraldamist, 

(a) rakendada ja kasutada arukaid 
transpordisüsteeme, sh meetmeid, mis 
võimaldavad liikluse korraldamist, 
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mitmeliigilise transpordi sõiduplaanide 
koostamist ja teabeteenuseid, 
mitmeliigilise transpordi jälgimist ja 
jälitamist, läbilaskevõime planeerimist 
ning veebipõhist broneerimist ja 
integreeritud piletimüügiteenuseid;

mitmeliigilise transpordi sõiduplaanide 
koostamist ja teabeteenuseid, 
mitmeliigilise transpordi jälgimist ja 
jälitamist, läbilaskevõime planeerimist 
ning tarbijasõbralikku veebipõhist 
broneerimist ja integreeritud 
piletimüügiteenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) tagada, et mõnede liikmesriikide 
spetsiifilisi probleeme – nagu hõredalt 
asustatud alad ilma alternatiivsete 
kohalike teedeta – võetakse arvesse ning 
nendega tegeletakse asjakohaselt ja 
tõhusalt;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) tagada kodanikele, et üleeuroopalise 
transpordivõrgu planeerimisel võetakse 
nende muresid arvesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tagada kütusega varustatus, 
võimaldades alternatiivsete ja eelkõige 
vähese CO2-heitega või CO2-heiteta 
energiaallikate ja jõuseadmete kasutamist;

(h) tagada kütusega varustatus, toetades 
alternatiivsete ja eelkõige vähese CO2-
heitega või CO2-heiteta energiaallikate ja 
jõuseadmete kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) infrastruktuuri standardite ja 
täiustatud koostalituse järgimine.

Or. el

Muudatusettepanek 69
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) jõed, kanalid ja järved vastavad 
rahvusvahelise tähtsusega peamisi 
siseveeteid käsitlevas Euroopa lepingus 
(AGN) siseveeteede uue klassifikatsiooni 
kohta sätestatud IV klassi veeteedele 
esitatavatele miinimumnõuetele ja tagama 

(a) jõed, kanalid ja järved vastavad 
rahvusvahelise tähtsusega peamisi 
siseveeteid käsitlevas Euroopa lepingus 
(AGN) siseveeteede uue klassifikatsiooni 
kohta sätestatud III klassi veeteedele 
esitatavatele miinimumnõuetele ja tagama 
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sildade pideva läbitavuse; sildade pideva läbitavuse;

Or. en

Selgitus

Tehnilisi miinimumnõudeid tuleks leevendada, et parandada selle transpordiliigi 
kättesaadavust siseturul.

Muudatusettepanek 70
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühishuviprojektide edendamisel ja lisaks 
artiklis 10 sätestatud prioriteetidele 
pööravad liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad erilist tähelepanu järgmisele 
tegevusele:

Ühishuviprojektide edendamisel ja lisaks 
artiklis 10 sätestatud prioriteetidele 
pööravad liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad erilist tähelepanu järgmistele 
aspektidele, pidades silmas majanduslikke 
tagajärgi:

Or. en

Muudatusettepanek 71
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) olemasolevate siseveeteede puhul: IV 
klassi siseveeteedele esitatavate nõuete 
täitmiseks vajalike meetmete rakendamine;

(a) olemasolevate siseveeteede puhul: III 
klassi siseveeteedele esitatavate nõuete 
täitmiseks vajalike meetmete rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vajaduse korral rangemate kui IV klassi 
siseveeteedele esitatavate nõuete täitmine, 
et vastata turunõudlusele;

(b) vajaduse korral rangemate kui III klassi 
siseveeteedele esitatavate nõuete täitmine, 
et vastata turunõudlusele;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a osutatud kvaliteetsed 
teed on teed, mis on olulised kauba ja 
reisijate kaugveo puhul, see ühendab 
omavahel peamised linna- ja 
majanduskeskused ja seob muid 
transpordiliike üksteisega ning raskesti 
ligipääsetavad ja äärepoolsed NUTS 2 
piirkonnad liidu keskpiirkondadega.

2. Lõike 1 punktis a osutatud kvaliteetsed 
teed on teed, mis on olulised kauba ja 
reisijate kaugveo puhul, see ühendab 
omavahel peamised linna- ja 
majanduskeskused ja seob muid 
transpordiliike üksteisega ning mägised, 
kauged, raskesti ligipääsetavad ja 
äärepoolsed NUTS 2 piirkonnad liidu 
keskpiirkondadega.

Or. el

Muudatusettepanek 74
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühishuviprojektide edendamisel ja lisaks 
artiklis 10 sätestatud prioriteetidele 
pööravad liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad erilist tähelepanu järgmisele 

Ühishuviprojektide edendamisel ja lisaks 
artiklis 10 sätestatud prioriteetidele 
pööravad liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad erilist tähelepanu järgmistele 
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tegevusele: aspektidele, pidades silmas majanduslikke 
tagajärgi:

Or. en

Selgitus

Infrastruktuuride arengut puudutavaid otsuseid langetades tuleks arvesse võtta majanduslikke 
aspekte.

Muudatusettepanek 75
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üleeuroopalise transpordivõrgu 
meremagistraalidega seotud 
ühishuviprojektid võivad hõlmata ka 
tegevust, mis toob laialdasemat kasu ega 
ole seotud konkreetsete sadamatega, nagu 
keskkonnatoime parandamine, 
jäälõhkumiseks vajalike seadmete 
kättesaadavaks tegemine, aastaringse 
laevatatavuse tagamine, süvendustööd, 
alternatiivsete kütusetankimisvõimaluste 
loomine, protsesside, menetluste ja 
inimfaktori optimeerimine, IKT platvormid 
ja infosüsteemid, sh liikluskorralduse ja 
elektroonilise aruandluse süsteemid.

3. Üleeuroopalise transpordivõrgu 
meremagistraalidega seotud 
ühishuviprojektid võivad hõlmata ka 
tegevust, mis toob laialdasemat kasu ega 
ole seotud konkreetsete sadamatega, nagu 
transpordiettevõtjate ja infrastruktuuride
keskkonnatoime parandamine, 
jäälõhkumiseks vajalike seadmete 
kättesaadavaks tegemine, aastaringse 
laevatatavuse tagamine, süvendustööd, 
alternatiivsete kütusetankimisvõimaluste 
loomine, protsesside, menetluste ja 
inimfaktori optimeerimine, IKT platvormid 
ja infosüsteemid, sh liikluskorralduse ja
elektroonilise aruandluse süsteemid.

Or. it

Muudatusettepanek 76
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – sissejuhatav osa



PE492.888v01-00 22/34 AM\908905ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühishuviprojektide edendamisel ja lisaks 
artiklis 10 sätestatud prioriteetidele 
pööravad liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad erilist tähelepanu järgmisele 
tegevusele:

Ühishuviprojektide edendamisel ja lisaks 
artiklis 10 sätestatud prioriteetidele 
pööravad liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad erilist tähelepanu järgmistele 
aspektidele, pidades silmas majanduslikke 
tagajärgi:

Or. en

Muudatusettepanek 77
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühishuviprojektide edendamisel ja lisaks 
artiklis 10 sätestatud prioriteetidele 
pööravad liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad erilist tähelepanu järgmisele 
tegevusele:

Ühishuviprojektide edendamisel ja lisaks 
artiklis 10 sätestatud prioriteetidele 
pööravad liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad erilist tähelepanu järgmistele 
aspektidele, pidades silmas majanduslikke 
tagajärgi:

Or. en

Muudatusettepanek 78
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lennuväljade läbilaskevõime 
suurendamine;

välja jäetud

Or. sv
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Muudatusettepanek 79
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) jätkusuutlikkusel ja kliima 
parandamise meetmetel põhinevad kavad;

Or. sv

Muudatusettepanek 80
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) kohaliku ühistranspordi 
tugevdamine.

Or. sv

Muudatusettepanek 81
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühishuviprojektide edendamisel ja lisaks 
artiklis 10 sätestatud prioriteetidele 
pööravad liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad erilist tähelepanu järgmisele 
tegevusele:

Ühishuviprojektide edendamisel ja lisaks 
artiklis 10 sätestatud prioriteetidele 
pööravad liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad erilist tähelepanu järgmistele 
aspektidele, pidades silmas majanduslikke 
tagajärgi:

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide ja muude projektiedendajate 
eesmärk üldvõrgu arendamisel 
linnatranspordisõlmedes on tagada:

Liikmesriikide ja muude projektiedendajate 
eesmärk üldvõrgu arendamisel 
linnatranspordisõlmedes on võimaluse 
korral tagada:

Or. en

Muudatusettepanek 83
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) maanteetranspordi möödasuunamine 
linnadest, et hõlbustada üldvõrgu 
kaugliiklusvoogusid;

välja jäetud

Or. sv

Muudatusettepanek 84
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) raudteekaubaveo möödasuunamine 
linnadest;

(f) raudteekaubaveo ja reisijateveo
möödasuunamine linnadest;

Or. sv
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Muudatusettepanek 85
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) edendada üleminekut fossiilkütusel 
põhinevalt transpordilt 
keskkonnasõbralikule transpordile.

Or. sv

Muudatusettepanek 86
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võimaldama innovatiivsetele 
transporditehnoloogialahendustele 
ülemineku kaudu vähendada transpordi 
CO2-heidet;

(a) toetama innovatiivsetele 
transporditehnoloogialahendustele 
ülemineku kaudu vähendada transpordi 
CO2-heidet;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldama vähendada kõigi 
transpordiliikide CO2-heidet, soodustades 
energiatõhusust ning alternatiivsete 
jõuseadmete kasutamist ja asjakohase 
taristu rajamist. Selline taristu võib 
hõlmata võrke ja muid energiavarustuseks 
vajalikke vahendeid, võtta arvesse taristu-

(b) toetama kõigi transpordiliikide CO2-
heite vähendamist, soodustades 
energiatõhusust ning alternatiivsete 
jõuseadmete kasutamist ja asjakohase 
taristu rajamist. Selline taristu võib 
hõlmata võrke ja muid energiavarustuseks 
vajalikke vahendeid, võtta arvesse taristu-
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sõiduki liidest ja hõlmata arukaid 
transpordisüsteeme;

sõiduki liidest ja hõlmata arukaid 
transpordisüsteeme;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) edendama tõhusaid võimalusi anda 
kõikidele kodanikele 
transpordiühenduste, koostalituse ja 
mitmeliigilisuse kohta ligipääsetavat ja 
mõistetavat teavet;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 a
Euroopa ühise reisijateplatvormi loomine

 Euroopa ühise reisijateplatvormi 
loomisel võetakse arvesse asjaomase 
piirkonna liikmesriikide kõige tõhusamaid 
tavasid. Euroopa ühine reisijateplatvorm 
peaks: 
(a) pakkuma reisijatele ligipääsetavat ja 
arusaadavat teavet piiriüleste reiside 
kohta, kaasa arvatud 
transpordiühenduste, koostalituse ja 
mitmeliigilisuse kohta;
(b) pakkuma piletimüügi ja arveldamise 
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standardviise, võimaldades reisijal 
kasutada kogu reisi vältel läbi eri 
liikmesriikide ja erinevate 
transpordivahenditega ühte piletit;
(c) pakkuma ühist kaebuste esitamise 
süsteemi, võimaldades tarbijatel teavitada 
teiste ELi liikmesriikide reisioperaatoreid 
tekkinud probleemidest.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transporditaristu võimaldab kõikide 
kasutajate, eelkõige eakate, piiratud 
liikumisvõimega isikute ja puuetega 
reisijate sujuvat liikuvust ja juurdepääsu.

Transporditaristu võimaldab kõikide 
kasutajate, eelkõige eakate, piiratud 
liikumisvõimega isikute ja puuetega 
reisijate sujuvat liikuvust ja juurdepääsu.
Transporditaristu peaks olema ka 
geograafiliselt tasakaalus ning võtma 
arvesse hõredalt asustatud alasid ja 
raskesti ligipääsetavaid piirkondi.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhivõrk koosneb nendest üldvõrgu 
osadest, mis on üleeuroopalise 
transpordivõrgu poliitika eesmärkide 
saavutamiseks strateegiliselt kõige 
olulisemad. Põhivõrk aitab eelkõige toime 
tulla üha suureneva liikuvusega ja

1. Põhivõrk koosneb nendest üldvõrgu 
osadest, mis on üleeuroopalise 
transpordivõrgu poliitika eesmärkide 
saavutamiseks strateegiliselt kõige 
olulisemad. Põhivõrk aitab eelkõige toime 
tulla üha suureneva liikuvusega, tagades 
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arendada vähese CO2-heitega 
transpordisüsteemi.

transpordi kättesaadavuse eakatele 
reisijatele ning puuetega ja piiratud 
liikumisvõimega reisijatele, samuti
arendada vähese CO2-heitega 
transpordisüsteemi.

Or. el

Muudatusettepanek 92
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – punkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– keskkonnasõbralike alternatiivkütuste
kättesaadavus;

– keskkonnasõbralike taastuvkütuste
kättesaadavus;

Or. sv

Muudatusettepanek 93
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – punkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– keskkonnasõbralike alternatiivkütuste 
kättesaadavus;

– keskkonnasõbralike alternatiivkütuste 
kättesaadavus konkurentsivõimelise 
hinnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – punkt c – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– puhkealade rajamine kiirteedele 
ligikaudu iga 50 kilomeetri tagant, muu 
hulgas selleks, et ärieesmärgil 
maanteekasutajatel oleks piisavalt 
parkimiskohti, kus on tagatud asjakohasel
tasemel ohutus ja turvalisus;

puhkealade rajamine kiirteedele ligikaudu 
iga 50 kilomeetri tagant, muu hulgas 
selleks, et ärieesmärgil maanteekasutajatel 
oleks piisavalt parkimiskohti, kus on 
tagatud piisaval tasemel ohutus ja 
turvalisus;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – punkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– keskkonnasõbralike alternatiivkütuste
kättesaadavus;

– keskkonnasõbralike taastuvkütuste
kättesaadavus;

Or. sv

Muudatusettepanek 96
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – punkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– keskkonnasõbralike alternatiivkütuste 
kättesaadavus;

– keskkonnasõbralike alternatiivkütuste 
kättesaadavus konkurentsivõimelise 
hinnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks artikli 47 lõigete 2 ja 
3 kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et
põhivõrk valmib ja vastab käesoleva 
peatüki sätetele hiljemalt 31. detsembriks 
2030.

3. Ilma, et see piiraks artikli 1 lõike 4 ning 
artikli 47 lõigete 2 ja 3 kohaldamist, tuleb 
põhivõrgu arendamiseks võtta 
asjakohaseid meetmeid, et täita käesoleva 
peatüki sätted hiljemalt 31. detsembriks 
2030.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek annab rohkem paindlikkust võrgu väljaehitamise tähtaegade osas.

Muudatusettepanek 98
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. II lisa 2. osas osutatud meresadamad 
peavad olema üleeuroopalise 
transpordivõrgu raud- ja 
maanteetransporditaristuga ühendatud 
hiljemalt 31. detsembriks 2030, v.a 
nõuetekohaselt põhjendatud juhud.

2. II lisa 2. osas osutatud meresadamad 
peavad olema üleeuroopalise 
transpordivõrgu raud- ja 
maanteetransporditaristuga ühendatud 
31. detsembriks 2030, v.a nõuetekohaselt 
põhjendatud juhud.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. II lisa 1b. osas osutatud peamised 3. II lisa 1b. osas osutatud peamised 
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lennuväljad peavad olema üleeuroopalise 
transpordivõrgu raud- ja 
maanteetransporditaristuga ühendatud 
hiljemalt 31. detsembriks 2050. Võttes 
arvesse võimalikku transpordinõudlust, 
tuleb need lennuväljad võimaluse korral 
integreerida kiirraudteevõrku.

lennuväljad peavad olema üleeuroopalise 
transpordivõrgu raud- ja 
maanteetransporditaristuga ühendatud 
31. detsembriks 2050. Võttes arvesse 
võimalikku transpordinõudlust, tuleb need 
lennuväljad võimaluse korral integreerida 
kiirraudteevõrku.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui see on asjakohane, peaksid 
määrusega (EL) nr 913/2010 sätestatud 
raudteekaubaveo koridorid, samuti 
Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi 
(ERTMS) koridorid olema 
põhivõrgukoridoride osad.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tagab, et kõik koridorid kuuluvad põhivõrku; see aitab vältida takistusi 
raudtee-, maantee- või üleeuroopaliste koridoride määratlemisel. Võimalik, et see ei ole 
praegu selge. 

Muudatusettepanek 101
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt 
nimetatakse Euroopa koordinaator 
ametisse üksnes nende 
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põhivõrgukoridoride osas, mis vajavad
Euroopa koordinaatori erilist toetust, 
tagamaks koridori õigeaegset 
rakendamist.

Or. en

Selgitus

Halduskoormus tuleb viia miinimumini. Tarbetud ja kulukad ettepanekud oleks Euroopa 
majandusele liiga koormavad ja vähese väärtusega. Praegu ei ole iga projekti jaoks Euroopa 
koordinaatoreid. Koordinaatorit on vaja ainult siis, kui asjaomaste liikmesriikide vahel 
puudub üksmeel.

Muudatusettepanek 102
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 52 välja jäetud
Põhivõrgukoridoride juhtimine
1. Asjaomased liikmesriigid loovad iga 
põhivõrgukoridori jaoks 
koridoriplatvormi, mis vastutab 
põhivõrgukoridori üldeesmärkide 
kindlaksmääramise ning artikli 53 lõikes 
1 osutatud meetmete ettevalmistamise ja 
rakendamise järelevalve eest.
2. Koridoriplatvormi kuuluvad asjaomaste 
liikmesriikide esindajad ning vajaduse 
korral muud avalik-õiguslikud ja 
eraõiguslikud üksused. Igal juhul 
osalevad koridoriplatvormis Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 
2001. aasta direktiivis 2001/14/EÜ 
raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse 
jaotamise, raudteeinfrastruktuuri 
kasutustasude kehtestamise ja 
ohutustunnistuste andmise kohta 
kindlaksmääratud asjaomased 
taristuettevõtjad.
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3. Koridoriplatvormi juhib Euroopa 
koordinaator.
4. Koridoriplatvorm luuakse alalise 
juriidilise isikuna, näiteks Euroopa 
majandushuviühinguna.
5. Koridoriplatvormide loomine ei piira 
selle põhimõtte kohaldamist, mille 
kohaselt kannab projektide elluviimise 
eest lõplikku vastutust liidult rahalise 
toetuse saaja.

Or. en

Selgitus

Halduskoormus tuleb viia miinimumini. Platvormide loomine tundub olevat tarbetu ja 
Euroopa majanduse jaoks kulukas.

Muudatusettepanek 103
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Asjaomased liikmesriigid koostöös 
koridoriplatvormiga koostavad iga 
põhivõrgu koridori jaoks kuue kuu 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist koridori arengukava ja 
edastavad selle komisjonile. See kava 
sisaldab eelkõige järgmist:

1. Euroopa koordinaator koostab iga 
põhivõrgukoridori arendamiseks töökava, 
mille asjaomased liikmesriigid ja komisjon 
heaks kiidavad. Euroopa koordinaator 
abistab liikmesriike töökava 
rakendamisel. See kava sisaldab eelkõige 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 104
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 55 välja jäetud
Komitee
1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) 
nr 182/2011 tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.

Or. en


