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Muudatusettepanek 1
Bernd Lange

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. Rõhutab, et transpordisektor on 
Euroopa jaoks otsustava tähtsusega: 
esiteks edendab tõhus ja säästev transport 
majandust ning võimaldab inimestel 
ühiskondlikus elus osaleda, ja teiseks on 
transpordisektor üks keskseid sektoreid 
Euroopa tööstuses, andes palju töökohti;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Antonio Cancian

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et transpordiliikide energiatõhusus 
on viimastel aastatel kasvanud ja tänu
sellele on vähenenud märkimisväärselt 
süsinikdioksiidi heitkogused kilomeetri 
kohta; leiab siiski, et saavutused kahjulike 
heidete vähendamise alal on 
neutraliseerinud nõudluse pidev kasv 
transpordisektoris ja eriti 
maanteetranspordisektoris; tuletab meelde, 
et liiklusummikud linnades põhjustavad 
40% süsinikdioksiidi heitkogustest ja 70% 
muudest sõidukite tekitatud saasteainete 
heitkogustest;

1. märgib, et transpordiliikide 
energiatõhusus on viimastel aastatel 
kasvanud ja tänu sellele on vähenenud 
märkimisväärselt süsinikdioksiidi 
heitkogused kilomeetri kohta; leiab siiski, 
et saavutused kahjulike heidete 
vähendamise alal on neutraliseerinud 
nõudluse pidev kasv transpordisektoris ja 
eriti maanteetranspordisektoris; tuletab 
meelde, et liiklusummikud linnades
põhjustavad 40% süsinikdioksiidi 
heitkogustest ja 70% muudest sõidukite 
tekitatud saasteainete heitkogustest, mis 
teeb linnaliiklusest suuruselt teise 
saasteallika inimeste tervisele eriti 
kahjulike ainete NOx ja PM10 osas, juhib 
tähelepanu vajadusele kohaldada kõige 
uuemaid tehnoloogilisi lahendusi 
heitkoguste vähendamiseks mitte ainult 
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tootmisest tulevatele autodele, vaid 
kõikidele sõidukitele liikluses; 

Or. it

Muudatusettepanek 3
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et transpordiliikide energiatõhusus 
on viimastel aastatel kasvanud ja tänu 
sellele on vähenenud märkimisväärselt
süsinikdioksiidi heitkogused kilomeetri 
kohta; leiab siiski, et saavutused kahjulike 
heidete vähendamise alal on 
neutraliseerinud nõudluse pidev kasv 
transpordisektoris ja eriti 
maanteetranspordisektoris; tuletab meelde, 
et liiklusummikud linnades põhjustavad 
40% süsinikdioksiidi heitkogustest ja 70% 
muudest sõidukite tekitatud saasteainete 
heitkogustest;

1. usub, et transpordiliikide energiatõhusus 
võib järgmistel aastatel veelgi paraneda, 
võimaldades süsinikdioksiidi heitkoguseid
kilomeetri kohta vähendada, ning 
väljendab kahetsust, et saavutused 
kahjulike heidete vähendamise alal on 
neutraliseerinud nõudluse pidev kasv 
transpordisektoris ja eriti 
maanteetranspordisektoris tuletab meelde, 
et liiklusummikud linnades põhjustavad 
40% süsinikdioksiidi heitkogustest ja 70% 
muudest sõidukite tekitatud saasteainete 
heitkogustest;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et transpordiliikide energiatõhusus 
on viimastel aastatel kasvanud ja tänu 
sellele on vähenenud märkimisväärselt 
süsinikdioksiidi heitkogused kilomeetri 
kohta; leiab siiski, et saavutused kahjulike 
heidete vähendamise alal on 
neutraliseerinud nõudluse pidev kasv 

1. usub, et transpordiliikide energiatõhusus 
on viimastel aastatel kasvanud ja tänu 
sellele on vähenenud märkimisväärselt 
süsinikdioksiidi heitkogused kilomeetri 
kohta; leiab siiski, et saavutused kahjulike 
heidete vähendamise alal on 
neutraliseerinud nõudluse pidev kasv 
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transpordisektoris ja eriti 
maanteetranspordisektoris; tuletab meelde, 
et liiklusummikud linnades põhjustavad 
40% süsinikdioksiidi heitkogustest ja 70% 
muudest sõidukite tekitatud saasteainete 
heitkogustest;

transpordisektoris ja eriti 
maanteetranspordisektoris; tuletab meelde, 
et liiklusummikud linnades põhjustavad 
40% süsinikdioksiidi heitkogustest ja 70% 
muudest sõidukite tekitatud saasteainete 
heitkogustest; kinnitab endiselt, et mis 
tahes uusi lahendusi süsinikdioksiidi 
heidete vähendamiseks 
maanteetranspordis tuleks kaaluda 
eeltingimusteta;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et transpordisüsteem peab 
andma klientidele parimad võimalikud 
liiklusvalikud, kombineerides säästvaid 
lahendusi tõhusa teenindusega; märgib, 
et erinevate transpordiliikide parem 
integreerimine muudab kogu 
transpordisüsteemi tõhusamaks;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. peab merekoridoride arendamist ja 
mere- ning raudteetransporti kui 
odavamat ja ökoloogilisemat 
transpordiliiki prioriteediks;
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Or. ro

Muudatusettepanek 7
Paul Rübig

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et ainult ühtse 
transpordisüsteemi abil on võimalik 
tulevikus kombineerida parimal viisil 
erinevate transpordiliikide kasutust ja 
suurendada energiasäästlikkust; rõhutab 
sellega seoses väliskulude sisestamise 
tähtsust selleks, et tasakaalustada eri 
transpordivahendite kasutust ja edendada 
vastavalt võimalusele ja vajadusele vähem 
saastavate transpordiliikide kasutamist;

2. usub, et ainult ühtse transpordisüsteemi 
abil on võimalik tulevikus kombineerida 
parimal viisil erinevate transpordiliikide 
kasutust ja suurendada energiasäästlikkust; 
on seepärast seisukohal, et on äärmiselt 
oluline omistada suuremat tähtsust 
koosmodaalsusele, st erinevate 
transpordiliikide koordineerimisele, ning
parandada kvaliteeti, tugevdamaks iga 
transpordiliiki vastavalt selle 
potentsiaalile, et töötada välja 
integreeritud transpordivõrk;

Or. de

Muudatusettepanek 8
Lara Comi

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et ainult ühtse 
transpordisüsteemi abil on võimalik 
tulevikus kombineerida parimal viisil 
erinevate transpordiliikide kasutust ja 
suurendada energiasäästlikkust; rõhutab 
sellega seoses väliskulude sisestamise 
tähtsust selleks, et tasakaalustada eri 
transpordivahendite kasutust ja edendada 
vastavalt võimalusele ja vajadusele vähem 
saastavate transpordiliikide kasutamist;

2. on arvamusel, et ainult ühtse ja 
koosmodaalse Euroopa transpordisüsteemi 
arendamise teel on võimalik 
energiatõhusust suurendada; rõhutab 
sellega seoses väliskulude sisestamise 
tähtsust kui võimalikku täiendavat 
lahendust, et tasakaalustada eri 
transpordivahendite kasutust ja edendada 
vastavalt võimalusele vähem saastavate 
transpordiliikide kasutamist, vähendades 
sellega Euroopa transpordisüsteemi 
energiavajadust, samuti CO2, NOx, ja 
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PM10 heiteid;

Or. it

Muudatusettepanek 9
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et ainult ühtse 
transpordisüsteemi abil on võimalik 
tulevikus kombineerida parimal viisil 
erinevate transpordiliikide kasutust ja 
suurendada energiasäästlikkust; rõhutab 
sellega seoses väliskulude sisestamise 
tähtsust selleks, et tasakaalustada eri 
transpordivahendite kasutust ja edendada 
vastavalt võimalusele ja vajadusele vähem 
saastavate transpordiliikide kasutamist;

2. on arvamusel, et ainult ühtse 
transpordisüsteemi abil on võimalik 
tulevikus kombineerida parimal viisil 
erinevate transpordiliikide kasutust ja 
suurendada energiasäästlikkust; rõhutab 
sellega seoses tugevamate, 
kvaliteetsemate, elanikkonnale 
kättesaadava hinnaga 
ühistranspordivõrkude edendamise
väliskulude sisestamise tähtsust selleks, et 
tasakaalustada eri transpordivahendite 
kasutust ja edendada vastavalt võimalusele 
ja vajadusele vähem saastavate 
transpordiliikide kasutamist;

Or. pt

Muudatusettepanek 10
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et ainult ühtse 
transpordisüsteemi abil on võimalik 
tulevikus kombineerida parimal viisil 
erinevate transpordiliikide kasutust ja 
suurendada energiasäästlikkust; rõhutab 
sellega seoses väliskulude sisestamise 
tähtsust selleks, et tasakaalustada eri 
transpordivahendite kasutust ja edendada 

2. on arvamusel, et ainult ühtse
transpordisüsteemi abil on võimalik 
tulevikus kombineerida parimal viisil 
erinevate transpordiliikide kasutust ja 
suurendada energiasäästlikkust; rõhutab 
sellega seoses vajadust suurendada 
kiiresti koostalitusvõimet ja väliskulude 
sisestamise tähtsust selleks, et 
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vastavalt võimalusele ja vajadusele vähem 
saastavate transpordiliikide kasutamist;

tasakaalustada eri transpordivahendite 
kasutust ja edendada vastavalt võimalusele 
ja vajadusele vähem saastavate 
transpordiliikide kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et ainult ühtse 
transpordisüsteemi abil on võimalik 
tulevikus kombineerida parimal viisil 
erinevate transpordiliikide kasutust ja 
suurendada energiasäästlikkust; rõhutab 
sellega seoses väliskulude sisestamise 
tähtsust selleks, et tasakaalustada eri 
transpordivahendite kasutust ja edendada 
vastavalt võimalusele ja vajadusele vähem 
saastavate transpordiliikide kasutamist;

2. on arvamusel, et ainult ühtse 
transpordisüsteemi abil on võimalik 
tulevikus kombineerida parimal viisil 
erinevate transpordiliikide kasutust ja 
suurendada energiasäästlikkust; rõhutab 
sellega seoses väliskulude sisestamise
tähtsust selleks, et tasakaalustada eri 
transpordivahendite kasutust ja edendada 
vähem saastavate transpordiliikide 
kasutamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et ainult ühtse 
transpordisüsteemi abil on võimalik 
tulevikus kombineerida parimal viisil 
erinevate transpordiliikide kasutust ja 
suurendada energiasäästlikkust; rõhutab 
sellega seoses väliskulude sisestamise 
tähtsust selleks, et tasakaalustada eri 
transpordivahendite kasutust ja edendada 

2. on arvamusel, et ainult ühtse 
transpordisüsteemi abil on võimalik 
tulevikus kombineerida parimal viisil 
erinevate transpordiliikide kasutust ja 
suurendada energiasäästlikkust; rõhutab 
sellega seoses väliskulude sisestamise 
tähtsust selleks, et tasakaalustada eri 
transpordivahendite kasutust ja edendada 
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vastavalt võimalusele ja vajadusele vähem 
saastavate transpordiliikide kasutamist;

vastavalt võimalusele ja vajadusele vähem 
saastavate transpordiliikidekasutamist ning 
alternatiivsete energiaallikate –
igasuguste gaasiliste ja vedelkütuste, nagu 
veeldatud naftagaasi, veeldatud maagaasi 
ja loodusliku surugaasi kasutamist elektri 
tootmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Paul Rübig

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et ainult ühtse 
transpordisüsteemi abil on võimalik 
tulevikus kombineerida parimal viisil 
erinevate transpordiliikide kasutust ja 
suurendada energiasäästlikkust; rõhutab 
sellega seoses väliskulude sisestamise 
tähtsust selleks, et tasakaalustada eri 
transpordivahendite kasutust ja edendada 
vastavalt võimalusele ja vajadusele vähem 
saastavate transpordiliikide kasutamist;

2. on arvamusel, et ainult ühtse 
transpordisüsteemi abil on võimalik 
tulevikus kombineerida parimal viisil 
erinevate transpordiliikide kasutust ja 
suurendada energiasäästlikkust; rõhutab 
sellega seoses väliskulude sisestamise 
tähtsust selleks, et tasakaalustada eri 
transpordivahendite kasutust ja edendada 
vastavalt võimalusele ja vajadusele vähem 
saastavate transpordiliikide kasutamist; 
toetab eriti elektrijõul töötavat transporti, 
et suurendada vähese CO2 heitega 
tehnoloogiate kasutamist ja saavutada 
transpordisüsteemi üldine efektiivsus;

Or. de

Muudatusettepanek 14
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tunnistab avaliku sektori tähtsust 
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vähemsaastava ühistranspordi teenustele 
ligipääsetavuse parandamisel, põhiliste 
majandussektorite, eriti energiasektori 
arendamisel tööstuses ja turismis; 
majandusliku, sotsiaalse ja piirkondliku 
ühtekuuluvuse suurendamisel ning riigi 
rolli tugevdamisel turu reguleerimisel, 
tehes koostööd tarbijate 
organisatsioonidega ja võttes juhtrolli 
üldhuviteenuste pakkumisel; rõhutab, et 
enamikul juhtudel on avaliku ja 
erasektori partnerluse eesmärgiks selles 
sektoris ainult äri lihtsustamine 
majanduslike rühmade jaoks ning katte 
pakkumine erastamisele, mis kahjustab 
avalikkuse ja ühistranspordi kasutajate 
huve;

Or. pt

Muudatusettepanek 15
Paul Rübig

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tunnistab väliskulude sisestamise 
tähtsust kõikide transpordiliikide puhul, et 
taastada tasakaal eri transpordiliikide 
potentsiaali ja kasutamise vahel ning 
edendada võimalusel ja vajadusel 
vähemsaastava transpordi arengut; 

Or. de

Muudatusettepanek 16
Lara Comi

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on veendunud, et side- ja 
infotehnoloogia ühendatult Galileo 
satelliitnavigatsioonisüsteemiga
võimaldavad parandada liiklusvoogu ja 
vähendada ummikuid linnades ja 
linnadevahelistel teedel; juhib tähelepanu 
asjaolule, et raskeveokid liiguvad sageli 
tühjade või pooltühjadena ja koormavad 
seega asjatult teid; nõuab, et liikmesriigid 
võtaksid vastu poliitika, mis toetab 
erakasutajate nõudlust innovatsiooni järele;

3. on veendunud, et side- ja 
infotehnoloogia ühendatult Galileo ja 
EGNOS 
satelliitnavigatsioonisüsteemidega
võimaldavad parandada liiklusvoogu, 
vähendades sellega ummikuid linnades ja 
linnadevahelistel teedel, samuti 
vähendades mürgiseid heiteid ja 
liiklusõnnetuste arvu; juhib tähelepanu 
asjaolule, et raskeveokid liiguvad sageli 
tühjade või pooltühjadena ja koormavad 
seega asjatult teid ning muudavad liiklust 
ohtlikumaks; nõuab, et liikmesriigid 
võtaksid vastu poliitika, mis toetab 
erakasutajate nõudlust innovatsiooni järele 
transpordi- ja logistikasektoris;

Or. it

Muudatusettepanek 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on veendunud, et side- ja 
infotehnoloogia ühendatult Galileo 
satelliitnavigatsioonisüsteemiga 
võimaldavad parandada liiklusvoogu ja 
vähendada ummikuid linnades ja 
linnadevahelistel teedel; juhib tähelepanu 
asjaolule, et raskeveokid liiguvad sageli 
tühjade või pooltühjadena ja koormavad 
seega asjatult teid; nõuab, et liikmesriigid 
võtaksid vastu poliitika, mis toetab 
erakasutajate nõudlust innovatsiooni järele;

3. on veendunud, et side- ja 
infotehnoloogia ühendatult Galileo 
satelliitnavigatsioonisüsteemiga 
võimaldavad parandada liiklusvoogu ja 
vähendada ummikuid linnades ja 
linnadevahelistel teedel; juhib tähelepanu 
asjaolule, et raskeveokid liiguvad sageli 
tühjade või pooltühjadena ja koormavad 
seega asjatult teid, ning et üha suureneb 
sõiduautode arv, milles sõidab ainult üks 
inimene, mis toob kaasa tihedama 
autoliikluse ja palju suurema 
kütusetarbimise; nõuab, et liikmesriigid 
võtaksid vastu poliitika, mis toetab 
erakasutajate nõudlust innovatsiooni järele;
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Or. en

Muudatusettepanek 18
Paul Rübig

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on veendunud, et side- ja 
infotehnoloogia ühendatult Galileo 
satelliitnavigatsioonisüsteemiga 
võimaldavad parandada liiklusvoogu ja 
vähendada ummikuid linnades ja 
linnadevahelistel teedel; juhib tähelepanu 
asjaolule, et raskeveokid liiguvad sageli 
tühjade või pooltühjadena ja koormavad 
seega asjatult teid; nõuab, et liikmesriigid 
võtaksid vastu poliitika, mis toetab 
erakasutajate nõudlust innovatsiooni järele;

3. on veendunud, et side- ja 
infotehnoloogia ühendatult Galileo 
satelliitnavigatsioonisüsteemiga 
võimaldavad parandada liiklusvoogu ja 
vähendada ummikuid linnades ja 
linnadevahelistel teedel; nõuab, et 
liikmesriigid võtaksid vastu poliitika, mis 
toetab erakasutajate nõudlust innovatsiooni 
järele;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et paljutõotava tehnoloogia 
jaoks tuleb kehtestada raamtingimused ja 
avatud standardid, andmata ühelegi 
konkreetsele tehnoloogiale 
põhjendamatut eelist;

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et ohutuse 
parandamiseks kõigi liiklejate jaoks tuleks 
linnade arendamisel arvesse võtta 
säästvamat linnasisest ja linnadevahelist 
liiklust;

Or. ro

Muudatusettepanek 21
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab infosüsteemide ja intelligentsete 
transpordivahendite väljaarendamise 
olulisust logistikale; väljendab heameelt 
ühenduse tasandil tehtud eri algatuste üle 
(nt SESAR, ERTMS, RIS ja SafeSeaNet);
kutsub liikmesriike üles rohkem 
investeerima infrastruktuuri ja 
intelligentsetesse transpordisüsteemidesse, 
edendama ühistranspordi kasutamist ja 
viima sisse multimodaalse 
koostalitusvõimelise piletimüügi, et 
parandada eri transpordiliikide kasutamist 
ja koostalitusvõimet, vähendada 
energiakulu ja parandada turvalisust;

4. rõhutab infosüsteemide ja intelligentsete 
transpordivahendite väljaarendamise 
olulisust logistikale; väljendab heameelt 
ühenduse tasandil tehtud eri algatuste üle 
(nt SESAR, ERTMS, RIS ja SafeSeaNet);
kutsub liikmesriike üles rohkem 
investeerima infrastruktuuri, et muuta 
transport kättesadavaks kõigile, eriti 
piiratud liikumisvõimega isikutele, ja 
intelligentsetesse transpordisüsteemidesse, 
edendama ühistranspordi kasutamist ja 
viima sisse multimodaalse 
koostalitusvõimelise piletimüügi, et 
parandada eri transpordiliikide kasutamist 
ja koostalitusvõimet, vähendada 
energiakulu ja parandada turvalisust;

Or. fr
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Muudatusettepanek 22
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab infosüsteemide ja intelligentsete 
transpordivahendite väljaarendamise 
olulisust logistikale; väljendab heameelt 
ühenduse tasandil tehtud eri algatuste üle 
(nt SESAR, ERTMS, RIS ja SafeSeaNet); 
kutsub liikmesriike üles rohkem 
investeerima infrastruktuuri ja 
intelligentsetesse transpordisüsteemidesse, 
edendama ühistranspordi kasutamist ja 
viima sisse multimodaalse 
koostalitusvõimelise piletimüügi, et 
parandada eri transpordiliikide kasutamist 
ja koostalitusvõimet, vähendada 
energiakulu ja parandada turvalisust;

4. rõhutab infosüsteemide ja intelligentsete 
transpordivahendite väljaarendamise 
olulisust logistikale; väljendab heameelt 
ühenduse tasandil tehtud eri algatuste üle 
(nt SESAR, ERTMS, RIS ja SafeSeaNet); 
kutsub liikmesriike üles rohkem 
investeerima infrastruktuuri ja 
intelligentsetesse transpordisüsteemidesse, 
edendama ühistranspordi kasutamist ja 
viima sisse multimodaalse 
koostalitusvõimelise piletimüügi, et 
parandada eri transpordiliikide kasutamist 
ja koostalitusvõimet, vähendada 
energiakulu ja parandada kõrgtasemel 
tehnoloogia kasutamisega sõidukite
turvalisust ning liiklusohutust;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab infosüsteemide ja intelligentsete 
transpordivahendite väljaarendamise 
olulisust logistikale; väljendab heameelt 
ühenduse tasandil tehtud eri algatuste üle 
(nt SESAR, ERTMS, RIS ja SafeSeaNet); 
kutsub liikmesriike üles rohkem 
investeerima infrastruktuuri ja 
intelligentsetesse transpordisüsteemidesse, 
edendama ühistranspordi kasutamist ja 
viima sisse multimodaalse 
koostalitusvõimelise piletimüügi, et 

4. rõhutab kombineeritud infosüsteemide 
ja intelligentsete transpordivahendite 
väljaarendamise olulisust logistikale; 
väljendab heameelt ühenduse tasandil 
tehtud eri algatuste üle (nt SESAR, 
ERTMS, RIS ja SafeSeaNet); kutsub 
liikmesriike üles rohkem investeerima 
infrastruktuuri ja eriti kombineeritud
intelligentsetesse transpordisüsteemidesse, 
edendama ühistranspordi kasutamist ja 
viima sisse multimodaalse 
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parandada eri transpordiliikide kasutamist 
ja koostalitusvõimet, vähendada 
energiakulu ja parandada turvalisust;

koostalitusvõimelise piletimüügi, et 
parandada eri transpordiliikide kasutamist 
ja koostalitusvõimet, vähendada 
energiakulu ja parandada turvalisust;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab infosüsteemide ja intelligentsete 
transpordivahendite väljaarendamise 
olulisust logistikale; väljendab heameelt 
ühenduse tasandil tehtud eri algatuste üle 
(nt SESAR, ERTMS, RIS ja SafeSeaNet); 
kutsub liikmesriike üles rohkem 
investeerima infrastruktuuri ja 
intelligentsetesse transpordisüsteemidesse, 
edendama ühistranspordi kasutamist ja 
viima sisse multimodaalse 
koostalitusvõimelise piletimüügi, et 
parandada eri transpordiliikide kasutamist 
ja koostalitusvõimet, vähendada 
energiakulu ja parandada turvalisust;

4. rõhutab kombineeritud infosüsteemide 
ja intelligentsete transpordivahendite 
väljaarendamise olulisust logistikale; 
väljendab heameelt ühenduse tasandil 
tehtud eri algatuste üle (nt SESAR, 
ERTMS, RIS ja SafeSeaNet); kutsub 
liikmesriike üles rohkem investeerima 
infrastruktuuri ja kombineeritud
intelligentsetesse transpordisüsteemidesse, 
edendama ühistranspordi kasutamist ja 
viima sisse multimodaalse 
koostalitusvõimelise piletimüügi, et 
parandada eri transpordiliikide kasutamist 
ja koostalitusvõimet, vähendada 
energiakulu ja parandada turvalisust;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. juhib tähelepanu elektritranspordi 
tähtsusele mitte ainult kogu transpordi 
energiatõhususe parandamisel, vaid ka 
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taastuvate energiaallikate kaasamisel 
elektrisüsteemi, mis aitaks suurendada 
selle tõhusust; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles väljendama koos 
kohalike omavalitsustega selget toetust 
projektidele, mis näitavad linnas 
kasutatava elektripõhise liikluse 
elujõulisust nii tehnilisest kui energia 
aspektist, ning looma aluse reguleerivate 
meetmete jaoks vajaliku tehnoloogia 
edendamiseks, sh näiteks maksumeetmed 
sõidukite ostmisel või kasutamisel, 
tüübikinnitus, tarnetariifid; 

Or. es

Muudatusettepanek 26
Antonio Cancian

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. Väljendab heameelt liiklusohutuse 
paranemise üle tänu uute tehnoloogiate ja 
raadionavigatsioonisüsteemide 
kasutamisele, samuti tänu üha 
rangematele tehnilistele 
projekteerimisstandarditele näiteks 
jalakäijate kaitsmiseks; juhib siiski 
tähelepanu asjaolule, et 2001. aasta 
valges raamatus seatud eesmärki 
vähendada liiklusõnnetuste ohvrite arvu 
2010. aastaks poole võrra ei ole 
saavutatud; 

Or. it

Muudatusettepanek 27
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et säästva transpordi 
arendamisel tuleks võtta arvesse puuetega 
inimeste vajadusi, et parandada nende 
liikuvust;

Or. ro

Muudatusettepanek 28
Bernd Lange

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles töötama 
säästva, madala süsinikdioksiidiheitega 
liiklussektori tugevdamiseks välja 
integreeritud poliitika, mille raames 
mõeldakse nii innovatsioonile (näiteks 
arukad transpordisüsteemid), 
teadusuuringute edendamisele, 
konkurentsiõigusele, siseturu eeskirjadele 
(näiteks kabotaaž) kui ka logistika 
poliitikale, ning ühendatakse kõik need 
poliitikavaldkonnad;

Or. de

Muudatusettepanek 29
Antonio Cancian

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. nõuab tungivalt, et tööstus ja 
uurimisinstituudid laiendaksid 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste 
Euroopa tehnoloogiate valikut ja 
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arendaksid neid edasi, et parandada 
kõikide sõidukite – nii era- ja 
ühissõidukite kui ka ärivedudeks 
kasutatavate sõidukite – turvalisust ning 
keskkonnanõuetele vastavust;

Or. it

Muudatusettepanek 30
Antonio Cancian

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. nõuab tungivalt, et sõidukite ja 
raskeveokite tootjad kohaldaksid 
olemasolevaid tehnoloogilisi lahendusi 
põhiteabe saamiseks sõiduki ja maantee 
vastastikmõju ning ilmaolude kohta, 
samuti kasutaksid laialdasemalt 
sõidukisiseseid süsteeme, mis 
võimaldavad kuvada põhiandmed (kiirus, 
navigeerimine, sõiduaeg jne) esiklaasile, 
eesmärgiga edendada 
keskkonnasäästlikku sõidustiili; kutsub 
liikmesriike üles edendama liiklejatele 
suunatud uusi teabe- ja 
hariduskampaaniaid;

Or. it

Muudatusettepanek 31
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. ergutab komisjoni ja liikmesriike tegema 
rohkem uuringuid transpordi-, turvalisuse 
ja jätkusuutliku liikuvuse valdkonnas ning 

6. ergutab komisjoni ja liikmesriike tegema 
rohkem uuringuid transpordi-, turvalisuse 
ja jätkusuutliku liikuvuse valdkonnas, 
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võtma positiivseid meetmeid vähem 
saastavate transpordiliikide kasutamise 
edendamiseks, parandama logistikat ja 
olemasolevaid infrastruktuure, viima 
kiiresti lõpule juba rahastatud projektid 
TEN-T, kavandama uusi transpordivõrke 
viisil, mis on integreeritud, sidus ja aitab 
kaasa Lissaboni agenda täitmisele.

suurendades kulutusi teadus- ja 
arendustegevusele uute tehnoloogiate 
valdkonnas ning võtma positiivseid 
meetmeid vähem saastavate 
transpordiliikide kasutamise edendamiseks, 
parandama logistikat ja olemasolevaid 
infrastruktuure, viima kiiresti lõpule juba 
rahastatud projektid TEN-T, kavandama 
uusi transpordivõrke viisil, mis on 
integreeritud, sidus ja aitab kaasa Lissaboni 
agenda täitmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Antonio Cancian

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. jagab komisjoni seisukohta, et 
siseturu väljakujundamisele tuleks lisada 
transpordisektori, eriti raudteetranspordi 
liberaliseerimine; usub, et nagu teisteski 
sektorites, tuleks ka transpordisektoris 
jõustada tõeliselt vaba konkurentsi 
eeskirjad õiglaselt ning kohaldada 
üldsätteid turulepääsu võimaldamiseks või 
vähemalt vastastikkuse tagamiseks; 
loodab, et mis puudutab transpordi- ja 
energiapoliitikat ning suhteid mitte-
liikmesriikidega, räägib Euroopa 
ühehäälselt;

Or. it

Muudatusettepanek 33
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. julgustab komisjoni toetama 
poliitikat, mis edendaks Euroopas 
nullheitega sõidukite, näiteks elektri abil 
liikuvate sõidukite tootmist ja kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab Euroopa ühise 
broneerimissüsteemi loomist, et 
suurendada eri transpordiliikide 
efektiivsust ja parandada nende 
koostalitusvõimet;

Or. sv

Muudatusettepanek 35
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tugevdama säästvaid piiriüleseid 
transpordiprojekte Euroopa 
naabruspoliitika riikidega, eriti 
Ukrainaga, kuna raudteede, maanteede ja 
siseveeteede korralikult toimivate ja 
omavahel ühendatud võrgustike 
puudumine on peamiseks põhjuseks, miks 
raskevedudeks kasutatakse peaaegu 
eranditult piirkondlikke maanteid;
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Or. en

Muudatusettepanek 36
Bernd Lange

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tegema jõupingutusi, et rakendada kiiresti 
innovatsiooni standardimist 
transpordisektoris, kiirendamaks uue 
tehnoloogia turulejõudmist, näiteks e-
liikuvuse valdkonnas; 

Or. de

Muudatusettepanek 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et ajal, mil naftavarud 
kahanevad ja kasvuhoonegaaside heiteid 
on vaja oluliselt vähendada, tuleb 
transpordisektoril teha radikaalsed 
muutused tehnoloogia valdkonnas, muu 
hulgas kasutada rohkem elektrisõidukeid;
palub komisjonil tagada sobivad 
raamtingimused elektrisõidukite 
tootmiseks, muu hulgas selliste 
meetmetega nagu teadus- ja 
arendustegevuse ning standardiseerimise 
jätkuv toetamine, rangemad piirmäärad 
sõidukite heitkogustele ja autode 
maksustamine kasvuhoonegaaside heidete 
alusel, samuti sõidukite märgistamise 
direktiivi ja parima tava suuniste 
läbivaatamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 38
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et jätkusuutliku 
transpordi arendamine peaks olema osa 
ELi 2020. aasta strateegiast;

Or. ro

Muudatusettepanek 39
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. märgib, et TEN-T projektide 
rakendamisel on tehtud suuri edusamme; 
on seisukohal, et TEN-T projektid peaksid 
jääma ELi transpordipoliitika kekspunkti, 
eriti need projektid, mis on kavandatud 
või mida viiakse ellu ELi enim eraldatud 
piirkondades, kus puudub vajalik 
transpordi infrastruktuur ja ühendusteed 
ülejäänud Euroopaga nii inimeste kui ka 
kaupade veoks;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, et raudteesektor tuleb
täielikult liberaliseerida, et tõsta selle 
konkurentsivõimet teiste transpordiliikide 
seas, suurendades teenusepakkujate ja 
teenuste valikut ning parandades 
kvaliteeti;

Or. sv

Muudatusettepanek 41
Bernd Lange

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. kutsub komisjoni võimaldama 
rohkem toetust transpordisektori 
struktuurimuutustega toimetulekuks, nii 
et see Euroopa tööstuse keskne sektor 
oleks jätkuvalt elujõuline ja selle 
töökohad kindlustatud. Siia võiks kuuluda 
mootoritootjate ümbersuunamine 
transporditeenuste pakkujateks, töötajate 
oskuste ja kvalifikatsiooni parandamine; 
sektori, süsteemi või toote arengu 
prognoosimine; üle-euroopalise süsteemi 
loomine transpordisektori tööstuse 
muutuste jälgimiseks; piirkondlike 
juhenduskavade loomine ja toetuse 
andmine tõukefondidest, et edendada 
inimeste ja kaupade säästvat liikuvust 
ning minimeerida transpordisektori 
struktuurimuutustest tingitud häireid; 

Or. de
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Muudatusettepanek 42
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. mõistab hukka asjaolu, et 2001. aasta 
valges paberis seatud eesmärki vähendada 
liiklusõnnetuste ohvrite arvu 2010. 
aastaks poole võrra ei saavutatud; kutsub 
komisjoni üles esitama jätkustrateegia 
selgelt kindlaks määratud meetmetega 
liiklusõnnetuste tõhusamaks 
vähendamiseks;

Or. en


