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Tarkistus 1
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. korostaa, että liikenneala on 
Euroopalle ratkaisevan tärkeä: ensiksikin 
tehokas ja kestävä liikenne vahvistaa 
talouden suorituskykyä ja mahdollistaa 
ihmisten osallistumisen sosiaaliseen 
elämään, ja toiseksi liikenneala on 
Euroopan teollisuuden keskeinen ala, 
joka tarjoaa lukuisia työpaikkoja;

Or. de

Tarkistus 2
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että eri liikennemuotojen 
energiatehokkuus on lisääntynyt viime 
vuosina, mistä on ollut seurauksena 
hiilidioksidipäästöjen huomattava 
väheneminen kilometriä kohden; katsoo 
kuitenkin, että liikennealan ja erityisesti 
tieliikenteen kysynnän jatkuva kasvu on 
neutralisoinut haitallisten päästöjen 
vähenemisestä saadun hyödyn; muistuttaa, 
että 40 prosenttia CO2-päästöistä ja 70 
prosenttia muista ajoneuvojen 
saastuttavista päästöistä on peräisin 
kaupunkiruuhkista;

1. panee merkille, että eri 
liikennemuotojen energiatehokkuus on 
lisääntynyt viime vuosina, mistä on ollut 
seurauksena hiilidioksidipäästöjen 
huomattava väheneminen kilometriä 
kohden; katsoo kuitenkin, että liikennealan 
ja erityisesti tieliikenteen kysynnän jatkuva 
kasvu on neutralisoinut haitallisten 
päästöjen vähenemisestä saadun hyödyn;
muistuttaa, että 40 prosenttia CO2-
päästöistä ja 70 prosenttia muista 
ajoneuvojen saastuttavista päästöistä on 
peräisin kaupunkiruuhkista, mikä tekee 
niistä ihmisten terveydelle erityisen 
haitallisten NOx- ja PM10-päästöjen 
toiseksi suurimman lähteen; huomauttaa, 
että kehittyneintä päästöjen 
vähennysteknologiaa on tarpeen soveltaa 
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valmistettavien uusien ajoneuvojen lisäksi 
kaikkiin tieliikenteessä oleviin 
ajoneuvoihin;

Or. it

Tarkistus 3
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että eri liikennemuotojen 
energiatehokkuus on lisääntynyt viime 
vuosina, mistä on ollut seurauksena 
hiilidioksidipäästöjen huomattava 
väheneminen kilometriä kohden; katsoo 
kuitenkin, että liikennealan ja erityisesti 
tieliikenteen kysynnän jatkuva kasvu on 
neutralisoinut haitallisten päästöjen 
vähenemisestä saadun hyödyn; muistuttaa, 
että 40 prosenttia CO2-päästöistä ja 70 
prosenttia muista ajoneuvojen 
saastuttavista päästöistä on peräisin 
kaupunkiruuhkista;

1. katsoo, että eri liikennemuotojen 
energiatehokkuutta voitaisiin edelleen 
lisätä tulevina vuosina, jotta 
hiilidioksidipäästöt vähenisivät 
huomattavasti kilometriä kohden, ja pitää 
valitettavana, että liikennealan ja erityisesti 
tieliikenteen kysynnän jatkuva kasvu on 
neutralisoinut haitallisten päästöjen 
vähenemisestä saadun hyödyn; muistuttaa, 
että 40 prosenttia CO2-päästöistä ja 70 
prosenttia muista ajoneuvojen 
saastuttavista päästöistä on peräisin 
kaupunkiruuhkista;

Or. fr

Tarkistus 4
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että eri liikennemuotojen 
energiatehokkuus on lisääntynyt viime 
vuosina, mistä on ollut seurauksena 
hiilidioksidipäästöjen huomattava 
väheneminen kilometriä kohden; katsoo 
kuitenkin, että liikennealan ja erityisesti 

1. katsoo, että eri liikennemuotojen 
energiatehokkuus on lisääntynyt viime 
vuosina, mistä on ollut seurauksena 
hiilidioksidipäästöjen huomattava 
väheneminen kilometriä kohden; katsoo 
kuitenkin, että liikennealan ja erityisesti 
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tieliikenteen kysynnän jatkuva kasvu on 
neutralisoinut haitallisten päästöjen 
vähenemisestä saadun hyödyn; muistuttaa, 
että 40 prosenttia CO2-päästöistä ja 70 
prosenttia muista ajoneuvojen 
saastuttavista päästöistä on peräisin 
kaupunkiruuhkista;

tieliikenteen kysynnän jatkuva kasvu on 
neutralisoinut haitallisten päästöjen 
vähenemisestä saadun hyödyn; muistuttaa, 
että 40 prosenttia CO2-päästöistä ja 70 
prosenttia muista ajoneuvojen 
saastuttavista päästöistä on peräisin 
kaupunkiruuhkista; pitää kiinni siitä, että 
kaikkia uusia ratkaisuja, joilla 
vähennetään tieliikenteen CO2-päästöjä, 
olisi harkittava ilman mitään ehtoja; 

Or. en

Tarkistus 5
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että liikennejärjestelmän on 
tarjottava asiakkaille parhaat mahdolliset 
liikennevalinnat, joissa kestävät ratkaisut 
yhdistyvät tehokkaaseen palveluun; panee 
merkille, että eri liikennemuotojen 
parempi yhteenliittäminen parantaa 
liikennejärjestelmän 
kokonaistehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 6
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että meriliikennekäytävien 
sekä meri- ja rautatieliikenteen 
kehittäminen halvempina ja 
ympäristöystävällisempinä 
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liikennemuotoina on etusijalla; 

Or. ro

Tarkistus 7
Paul Rübig

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että ainoastaan yhteentoimivan 
liikennejärjestelmän avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhdistää paremmin eri 
liikennemuodot ja lisätä 
energiatehokkuutta; korostaa, että tätä 
tarkoitusta varten on tärkeätä sisällyttää 
ulkoiset kustannukset hintoihin, jotta 
tasapainotetaan eri liikennemuotojen
käyttöä ja edistetään vähemmän 
saastuttavien liikennemuotojen käyttöä 
mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan;

2. uskoo, että ainoastaan yhteentoimivan 
liikennejärjestelmän avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhdistää paremmin eri 
liikennemuodot ja lisätä 
energiatehokkuutta; katsoo näin ollen, että
tärkeämmälle sijalle on asetettava 
kiireellisenä asiana liikennemuotojen 
yhteistoiminnan (komodaalisuuden) 
periaate eli eri liikennemuotojen
yhteensovittaminen ja että kutakin 
liikennemuotoa on vahvistettava sen
mukaan, mitkä ovat sen omat edellytykset 
tavoitella korkeampaa laatua, ja 
kehitettävä näin eri liikennemuotoja kohti 
yhdistettyä liikenneverkostoa;

Or. de

Tarkistus 8
Lara Comi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että ainoastaan yhteentoimivan 
liikennejärjestelmän avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhdistää paremmin eri 
liikennemuodot ja lisätä 
energiatehokkuutta; korostaa, että tätä 
tarkoitusta varten on tärkeätä sisällyttää 

2. katsoo, että ainoastaan yhteentoimivan
ja komodaalisen eurooppalaisen
liikennejärjestelmän kehittämisen kautta 
on mahdollista lisätä energiatehokkuutta;
korostaa, että tätä tarkoitusta varten on 
tärkeätä sisällyttää ulkoiset kustannukset 
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ulkoiset kustannukset hintoihin, jotta
tasapainotetaan eri liikennemuotojen
käyttöä ja edistetään vähemmän 
saastuttavien liikennemuotojen käyttöä 
mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan;

hintoihin mahdollisena lisäratkaisuna, 
jotta palautetaan tasapaino eri 
liikennemuotojen käyttöön ja edistetään 
vähemmän saastuttavien liikennemuotojen 
käyttöä mahdollisuuksien mukaan ja
vähennetään siten Euroopan 
liikennejärjestelmän energiantarpeita ja 
CO2-, NOx- ja PM10-päästöjä;

Or. it

Tarkistus 9
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että ainoastaan yhteentoimivan
liikennejärjestelmän avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhdistää paremmin eri 
liikennemuodot ja lisätä 
energiatehokkuutta; korostaa, että tätä 
tarkoitusta varten on tärkeätä sisällyttää 
ulkoiset kustannukset hintoihin, jotta 
tasapainotetaan eri liikennemuotojen 
käyttöä ja edistetään vähemmän 
saastuttavien liikennemuotojen käyttöä 
mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan;

2. katsoo, että ainoastaan yhteentoimivan 
liikennejärjestelmän avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhdistää paremmin eri 
liikennemuodot ja lisätä 
energiatehokkuutta; korostaa, että tätä 
tarkoitusta varten on tärkeätä sisällyttää
hintoihin ulkoiset kustannukset, jotka 
koituvat vahvempien, korkealaatuisten 
julkisten liikenneverkkojen edistämisestä 
suuren yleisön kustannettavissa olevilla 
hinnoilla, jotta tasapainotetaan eri 
liikennemuotojen käyttöä ja edistetään 
vähemmän saastuttavien liikennemuotojen 
käyttöä mahdollisuuksien ja tarpeiden 
mukaan;

Or. pt

Tarkistus 10
Lena Ek

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että ainoastaan yhteentoimivan 
liikennejärjestelmän avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhdistää paremmin eri 
liikennemuodot ja lisätä 
energiatehokkuutta; korostaa, että tätä 
tarkoitusta varten on tärkeätä sisällyttää 
ulkoiset kustannukset hintoihin, jotta 
tasapainotetaan eri liikennemuotojen 
käyttöä ja edistetään vähemmän 
saastuttavien liikennemuotojen käyttöä 
mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan;

2. katsoo, että ainoastaan yhteentoimivan 
liikennejärjestelmän avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhdistää paremmin eri 
liikennemuodot ja lisätä 
energiatehokkuutta; korostaa
yhteentoimivuuden nopean laajentamisen 
kiireellisyyttä ja sitä, että tätä tarkoitusta 
varten on tärkeätä sisällyttää ulkoiset 
kustannukset hintoihin, jotta 
tasapainotetaan eri liikennemuotojen 
käyttöä ja edistetään vähemmän 
saastuttavien liikennemuotojen käyttöä 
mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan;

Or. en

Tarkistus 11
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että ainoastaan yhteentoimivan 
liikennejärjestelmän avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhdistää paremmin eri 
liikennemuodot ja lisätä 
energiatehokkuutta; korostaa, että tätä 
tarkoitusta varten on tärkeätä sisällyttää 
ulkoiset kustannukset hintoihin, jotta 
tasapainotetaan eri liikennemuotojen 
käyttöä ja edistetään vähemmän 
saastuttavien liikennemuotojen käyttöä
mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan;

2. katsoo, että ainoastaan yhteentoimivan 
liikennejärjestelmän avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhdistää paremmin eri 
liikennemuodot ja lisätä 
energiatehokkuutta; korostaa, että tätä 
tarkoitusta varten on tärkeätä sisällyttää 
ulkoiset kustannukset hintoihin, jotta 
tasapainotetaan eri liikennemuotojen 
käyttöä ja edistetään vähemmän 
saastuttavien liikennemuotojen käyttöä;

Or. fr
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Tarkistus 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että ainoastaan yhteentoimivan 
liikennejärjestelmän avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhdistää paremmin eri 
liikennemuodot ja lisätä 
energiatehokkuutta; korostaa, että tätä 
tarkoitusta varten on tärkeätä sisällyttää 
ulkoiset kustannukset hintoihin, jotta 
tasapainotetaan eri liikennemuotojen 
käyttöä ja edistetään vähemmän 
saastuttavien liikennemuotojen käyttöä 
mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan;

2. katsoo, että ainoastaan yhteentoimivan 
liikennejärjestelmän avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhdistää paremmin eri 
liikennemuodot ja lisätä 
energiatehokkuutta; korostaa, että tätä 
tarkoitusta varten on tärkeätä sisällyttää 
ulkoiset kustannukset hintoihin, jotta 
tasapainotetaan eri liikennemuotojen 
käyttöä ja edistetään vähemmän 
saastuttavien liikennemuotojen ja 
vaihtoehtoisten energialähteiden, joita 
ovat kaikentyyppiset kaasumaiset ja 
nestemäiset polttoaineet, kuten 
nestekaasu, nesteytetty maakaasu ja 
paineistettu maakaasu, sekä sähkö,
käyttöä mahdollisuuksien ja tarpeiden 
mukaan;

Or. en

Tarkistus 13
Paul Rübig

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että ainoastaan yhteentoimivan 
liikennejärjestelmän avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhdistää paremmin eri 
liikennemuodot ja lisätä 
energiatehokkuutta; korostaa, että tätä 
tarkoitusta varten on tärkeätä sisällyttää 
ulkoiset kustannukset hintoihin, jotta 
tasapainotetaan eri liikennemuotojen 
käyttöä ja edistetään vähemmän 
saastuttavien liikennemuotojen käyttöä 

2. katsoo, että ainoastaan yhteentoimivan 
liikennejärjestelmän avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhdistää paremmin eri 
liikennemuodot ja lisätä 
energiatehokkuutta; korostaa, että tätä 
tarkoitusta varten on tärkeätä sisällyttää 
ulkoiset kustannukset hintoihin, jotta 
tasapainotetaan eri liikennemuotojen 
käyttöä ja edistetään vähemmän 
saastuttavien liikennemuotojen käyttöä 
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mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan; mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan; 
kannattaa erityisesti sähkövoimaan 
perustuvaa liikkuvuutta tarkoituksena 
vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan 
teknologian käytön lisääminen ja yleisen 
tehokkuuden saavuttaminen liikenteessä; 

Or. de

Tarkistus 14
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. tunnustaa julkisen sektorin 
merkityksen vähemmän saastuttavien 
julkisten liikennepalvelujen tuomisessa 
paremmin yleisön saataville, talouden 
perustoiminnan alojen ja erityisesti 
energia-alan kehittämisessä, 
teollisuudessa ja matkailussa, 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisessä sekä 
valtion roolin vahvistamisessa 
markkinoiden sääntelyssä, markkinoille 
osallistumisessa ja 
markkinainterventioissa yhteistyössä 
käyttäjäorganisaatioiden kanssa sekä sen 
johtavan roolin yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoamisessa; korostaa, että 
useimmissa tapauksissa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet tällä 
alalla vain helpottavat talouselämän 
ryhmien harjoittamaa liiketoimintaa ja 
peittävät näkyvistä yleisön ja julkisten 
liikennepalvelujen käyttäjien etuja 
vahingoittavat yksityistämiset; 

Or. pt
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Tarkistus 15
Paul Rübig

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. tunnustaa, että on tärkeää sisällyttää 
ulkoiset kustannukset hintoihin kaikissa 
liikennemuodoissa, jotta palautetaan eri 
liikennemuotojen käytön ja niiden 
potentiaalin välinen tasapaino ja 
edistetään vähemmän saastuttavien 
liikennemuotojen käyttöä 
mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan; 

Or. de

Tarkistus 16
Lara Comi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan 
sekä siihen yhdistetyn Galileo-
satelliittinavigointijärjestelmän avulla on 
mahdollista optimoida liikennevirrat ja 
vähentää ruuhkia kaupungeissa ja 
kaupunkien välillä; toteaa, että raskaan 
liikenteen ajoneuvot ajavat liian usein 
tyhjinä tai puolityhjinä ruuhkauttaen aivan 
turhaan teitä; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan toimia, joiden avulla voidaan 
vastata yksityisten käyttäjien 
innovaatiokysyntään;

3. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan 
sekä siihen yhdistettyjen Galileo- ja 
EGNOS-satelliittinavigointijärjestelmien
avulla on mahdollista optimoida 
liikennevirrat ja vähentää ruuhkia 
kaupungeissa ja kaupunkien välillä, ja että 
ne auttavat myös vähentämään haitallisia 
päästöjä sekä liikenneonnettomuuksien 
määrää; toteaa, että raskaan liikenteen 
ajoneuvot ajavat liian usein tyhjinä tai 
puolityhjinä ruuhkauttaen aivan turhaan 
teitä ja tehden ne vaarallisemmiksi;
kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, 
joiden avulla voidaan vastata yksityisten 
käyttäjien innovaatiokysyntään liikenne- ja 
logistiikka-alalla;

Or. it
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Tarkistus 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan 
sekä siihen yhdistetyn Galileo-
satelliittinavigointijärjestelmän avulla on 
mahdollista optimoida liikennevirrat ja 
vähentää ruuhkia kaupungeissa ja 
kaupunkien välillä; toteaa, että raskaan 
liikenteen ajoneuvot ajavat liian usein 
tyhjinä tai puolityhjinä ruuhkauttaen aivan 
turhaan teitä; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan toimia, joiden avulla voidaan 
vastata yksityisten käyttäjien 
innovaatiokysyntään;

3. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan 
sekä siihen yhdistetyn Galileo-
satelliittinavigointijärjestelmän avulla on 
mahdollista optimoida liikennevirrat ja 
vähentää ruuhkia kaupungeissa ja 
kaupunkien välillä; toteaa, että raskaan 
liikenteen ajoneuvot ajavat liian usein 
tyhjinä tai puolityhjinä ruuhkauttaen aivan 
turhaan teitä ja että sellaisten 
henkilöautojen määrä, joissa on vain yksi 
henkilö, on kasvamassa, mikä lisää 
liikennemääriä ja kasvattaa polttoaineen 
kulutusta huomattavasti; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joiden 
avulla voidaan vastata yksityisten 
käyttäjien innovaatiokysyntään;

Or. en

Tarkistus 18
Paul Rübig

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan 
sekä siihen yhdistetyn Galileo-
satelliittinavigointijärjestelmän avulla on 
mahdollista optimoida liikennevirrat ja 
vähentää ruuhkia kaupungeissa ja 
kaupunkien välillä; toteaa, että raskaan 
liikenteen ajoneuvot ajavat liian usein 
tyhjinä tai puolityhjinä ruuhkauttaen 
aivan turhaan teitä; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan toimia, joiden avulla voidaan 
vastata yksityisten käyttäjien 

3. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan 
sekä siihen yhdistetyn Galileo-
satelliittinavigointijärjestelmän avulla on 
mahdollista optimoida liikennevirrat ja 
vähentää ruuhkia kaupungeissa ja 
kaupunkien välillä; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan toimia, joiden avulla voidaan 
vastata yksityisten käyttäjien 
innovaatiokysyntään;
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innovaatiokysyntään;

Or. de

Tarkistus 19
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että lupaaville teknologioille 
on luotava välttämättömät 
perusedellytykset ja avoimet standardit 
antamatta aiheetonta etua millekään 
erityiselle teknologialle; 

Or. en

Tarkistus 20
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että kaikkien tienkäyttäjien 
turvallisuuden parantamiseksi 
kaupunkirakentamisessa olisi otettava 
huomioon kestävämpi kaupunki- ja 
kaupunkien välinen liikenne; 

Or. ro

Tarkistus 21
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että logistiikan kannalta 
älykkään liikenteen tietojärjestelmät ja 
niiden kehittäminen ovat erittäin tärkeitä;
pitää myönteisinä yhteisön eri aloitteita
(kuten SESAR, ERTMS, RIS ja 
SafeSeaNet); kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään investointejaan 
infrastruktuureihin ja älykkäisiin 
liikennejärjestelmiin, edistämään julkisen 
liikenteen käyttöä ja ottamaan käyttöön 
multimodaalisen yhteentoimivan 
lippujärjestelmän, vähentämään 
energiankulutusta ja parantamaan 
turvallisuutta;

4. korostaa, että logistiikan kannalta 
älykkään liikenteen tietojärjestelmät ja 
niiden kehittäminen ovat erittäin tärkeitä;
pitää myönteisinä yhteisön eri aloitteita
(kuten SESAR, ERTMS, RIS ja 
SafeSeaNet); kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään investointejaan 
infrastruktuureihin, jotta kaikki ja 
erityisesti liikuntarajoitteiset henkilöt 
voivat käyttää liikennepalveluja, ja 
älykkäisiin liikennejärjestelmiin, 
edistämään julkisen liikenteen käyttöä ja 
ottamaan käyttöön multimodaalisen 
yhteentoimivan lippujärjestelmän, 
vähentämään energiankulutusta ja 
parantamaan turvallisuutta;

Or. fr

Tarkistus 22
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että logistiikan kannalta 
älykkään liikenteen tietojärjestelmät ja 
niiden kehittäminen ovat erittäin tärkeitä;
pitää myönteisinä yhteisön eri aloitteita
(kuten SESAR, ERTMS, RIS ja 
SafeSeaNet); kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään investointejaan 
infrastruktuureihin ja älykkäisiin 
liikennejärjestelmiin, edistämään julkisen 
liikenteen käyttöä ja ottamaan käyttöön 
multimodaalisen yhteentoimivan 
lippujärjestelmän, vähentämään 
energiankulutusta ja parantamaan 
turvallisuutta;

4. korostaa, että logistiikan kannalta 
älykkään liikenteen tietojärjestelmät ja 
niiden kehittäminen ovat erittäin tärkeitä;
pitää myönteisinä yhteisön eri aloitteita
(kuten SESAR, ERTMS, RIS ja 
SafeSeaNet); kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään investointejaan 
infrastruktuureihin ja älykkäisiin 
liikennejärjestelmiin, edistämään julkisen 
liikenteen käyttöä ja ottamaan käyttöön 
multimodaalisen yhteentoimivan 
lippujärjestelmän, vähentämään 
energiankulutusta sekä parantamaan 
tieturvallisuutta ja ajoneuvojen yleistä 
turvallisuutta kehittyneiden teknologioiden 
käyttöönoton avulla;
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Or. en

Tarkistus 23
Lena Ek

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että logistiikan kannalta 
älykkään liikenteen tietojärjestelmät ja 
niiden kehittäminen ovat erittäin tärkeitä;
pitää myönteisinä yhteisön eri aloitteita
(kuten SESAR, ERTMS, RIS ja 
SafeSeaNet); kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään investointejaan 
infrastruktuureihin ja älykkäisiin 
liikennejärjestelmiin, edistämään julkisen 
liikenteen käyttöä ja ottamaan käyttöön 
multimodaalisen yhteentoimivan 
lippujärjestelmän, vähentämään 
energiankulutusta ja parantamaan 
turvallisuutta;

4. korostaa, että logistiikan kannalta
intermodaaliset älykkään liikenteen 
tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen 
ovat erittäin tärkeitä; pitää myönteisinä 
yhteisön eri aloitteita (kuten SESAR, 
ERTMS, RIS ja SafeSeaNet); kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään investointejaan 
infrastruktuureihin ja erityisesti 
intermodaalisiin älykkäisiin 
liikennejärjestelmiin, edistämään julkisen 
liikenteen käyttöä ja ottamaan käyttöön 
multimodaalisen yhteentoimivan 
lippujärjestelmän, vähentämään 
energiankulutusta ja parantamaan 
turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 24
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että logistiikan kannalta 
älykkään liikenteen tietojärjestelmät ja 
niiden kehittäminen ovat erittäin tärkeitä;
pitää myönteisinä yhteisön eri aloitteita
(kuten SESAR, ERTMS, RIS ja 
SafeSeaNet); kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään investointejaan 
infrastruktuureihin ja älykkäisiin 
liikennejärjestelmiin, edistämään julkisen 

4. korostaa, että logistiikan kannalta
intermodaaliset älykkään liikenteen 
tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen 
ovat erittäin tärkeitä; pitää myönteisinä 
yhteisön eri aloitteita (kuten SESAR, 
ERTMS, RIS ja SafeSeaNet); kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään investointejaan 
infrastruktuureihin ja intermodaalisiin
älykkäisiin liikennejärjestelmiin, 
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liikenteen käyttöä ja ottamaan käyttöön 
multimodaalisen yhteentoimivan 
lippujärjestelmän, vähentämään 
energiankulutusta ja parantamaan 
turvallisuutta;

edistämään julkisen liikenteen käyttöä ja 
ottamaan käyttöön multimodaalisen 
yhteentoimivan lippujärjestelmän, 
vähentämään energiankulutusta ja 
parantamaan turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 25
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että sähkövoimaan perustuva 
liikkuvuus on tärkeää paitsi keinona 
parantaa koko liikenteen 
energiatehokkuutta myös tapana 
sisällyttää uusiutuvat energialähteet 
sähköjärjestelmään ja siten lisätä sen 
tehokkuutta; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita nimenomaisesti 
sitoutumaan paikallisten viranomaisten 
tuella hankkeisiin, joiden tarkoituksena 
on osoittaa sähkövoimaan perustuvan 
liikkuvuuden toteuttamiskelpoisuus 
kaupunkiympäristöissä tekniikan ja 
energian osalta, sekä tarjoamaan 
perustan tarvittavan tekniikan edistämistä 
koskeville sääntelytoimille, mukaan 
lukien esimerkiksi verotustoimenpiteet, 
joita sovelletaan ajoneuvojen ostoon tai 
käyttöön, tyyppihyväksyntään ja 
toimitustariffeihin;

Or. es

Tarkistus 26
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää myönteisenä edistystä, jota on 
saavutettu tieturvallisuudessa käyttämällä 
uusia teknologioita ja 
radionavigointijärjestelmiä yhdessä yhä 
tiukempien teknistä suunnittelua 
koskevien standardien kanssa, joilla on 
tarkoitus esimerkiksi suojella 
jalankulkijoita; huomauttaa kuitenkin, 
että vuoden 2001 valkoisessa kirjassa 
asetettua tavoitetta, jonka mukaan 
tieliikenneonnettomuuksien uhrien määrä 
piti vähentää puoleen vuoteen 2010 
mennessä, ei ole saavutettu; 

Or. it

Tarkistus 27
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että kestävän liikenteen 
kehittämisessä olisi otettava huomioon 
vammaisten henkilöiden tarpeet heidän 
liikkuvuutensa lisäämiseksi;

Or. ro

Tarkistus 28
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää komissiota kehittämään 
kestävän, vähähiilisen liikennesektorin 
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vahvistamiseksi yhdennetyn politiikan, 
jossa yhdistyvät innovaatioita, kuten 
älykkäitä liikennejärjestelmiä (ITS), 
tutkimuksen edistämistä, 
kilpailulainsäädäntöä, 
sisämarkkinasääntöjä (esimerkiksi 
kabotaasi) ja logistiikkapolitiikkaa 
koskeva ajattelu ja jossa nämä politiikan 
alat kootaan yhteen;

Or. de

Tarkistus 29
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa teollisuutta ja 
tutkimuslaitoksia laajentamaan 
kansainvälisesti kilpailukykyisten 
eurooppalaisten teknologioiden 
valikoimaa ja kehittämään niitä edelleen 
kaikentyyppisten ajoneuvojen 
turvallisuuden ja ekologisen 
yhteensopivuuden parantamiseksi 
yksityiskäyttöä tai julkista ja kaupallista 
käyttöä varten;

Or. it

Tarkistus 30
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa henkilöautojen ja raskaiden 
hyötyajoneuvojen valmistajia soveltamaan 
käytettävissä olevia teknologioita, joilla 
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saadaan perustietoa ajoneuvon ja tien 
välisestä vuorovaikutuksesta ja 
sääolosuhteista, sekä hyödyntämään 
laajalti ajoneuvojen sisäisiä järjestelmiä, 
jotka mahdollistavat keskeisten tietojen 
(nopeus, navigaatio, ajoaika jne.) 
heijastamisen tuulilasiin, joiden avulla 
voidaan kannustaa ympäristön kannalta 
kestävään ajokäyttäytymiseen; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan tienkäyttäjille 
tarkoitettuja uusia tiedotus- ja 
valistuskampanjoita;

Or. it

Tarkistus 31
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään tutkimusta liikenteen, 
turvallisuuden ja kestävän liikkuvuuden 
aloilla, ottamaan käyttöön myönteisiä 
toimia vähemmän saastuttavien 
liikennemuotojen käytön lisäämiseksi, 
parantamaan logistiikkaa ja olemassa 
olevia infrastruktuureja, saattamaan 
loppuun jo rahoitetut TEN-T-hankkeet ja 
suunnittelemaan tulevia liikenneverkkoja 
integroidusti, johdonmukaisesti ja 
Lissabonin strategian tavoitteiden 
edellyttämällä tavalla.

6. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään tutkimusta liikenteen alalla,
lisäämällä uusiin teknologioihin, 
turvallisuuteen ja kestävään 
liikkuvuuteen käytettäviä T&K-menoja, 
ottamaan käyttöön myönteisiä toimia 
vähemmän saastuttavien liikennemuotojen 
käytön lisäämiseksi, parantamaan 
logistiikkaa ja olemassa olevia 
infrastruktuureja, saattamaan loppuun jo 
rahoitetut TEN-T-hankkeet ja 
suunnittelemaan tulevia liikenneverkkoja 
integroidusti, johdonmukaisesti ja 
Lissabonin strategian tavoitteiden 
edellyttämällä tavalla.

Or. en
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Tarkistus 32
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. yhtyy komission näkemykseen, että 
sisämarkkinoiden toteuttamista on 
tarpeen täydentää liikennealan, erityisesti 
rautatieliikenteen, vapauttamisella;
katsoo, että liikennealalla, kuten 
muillakin aloilla, aidosti vapaan kilpailun 
mahdollistavat säännöt olisi pantava 
täytäntöön oikeudenmukaisesti ja että 
yhteisiä säännöksiä olisi sovellettava 
markkinoille pääsyn avaamiseksi tai 
vähintään vastavuoroisuuden 
takaamiseksi; toivoo, että Euroopan 
unioni suhteissaan kolmansiin maihin 
puhuisi liikenne- ja energiapoliittisista 
kysymyksistä yhdellä äänellä.

Or. it

Tarkistus 33
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kannustaa komissiota tukemaan 
toimintalinjoja, jotka edistävät 
päästöttömien ajoneuvojen, kuten 
sähköajoneuvojen, tuotantoa ja käyttöä 
Euroopassa; 

Or. en
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Tarkistus 34
Lena Ek

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. vaatii yhteisen eurooppalaisen 
varausjärjestelmän perustamista, jotta eri 
liikennemuotojen yhteentoimivuus 
tehostuu entisestään, yksinkertaistuu ja 
laajenee;

Or. sv

Tarkistus 35
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
vahvistamaan EU:n naapuruuspolitiikan 
kohdemaiden, erityisesti Ukrainan, 
kanssa toteutettavia kestäviä, rajat 
ylittäviä liikennehankkeita, koska 
rautatie-, tie- ja sisävesiväyläverkostojen 
välisten asianmukaisesti toimivien 
yhteyksien puuttuminen on tärkeä syy 
lähes täydelliseen riippuvuuteen 
raskaiden hyötyajoneuvojen käytöstä 
alueellisilla teillä.

Or. en

Tarkistus 36
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan merkittäviä toimia 
liikennealan innovaatioiden 
standardoinnin panemiseksi nopeasti 
täytäntöön, jotta voidaan nopeuttaa uuden 
teknologian markkinoille tuloa 
esimerkiksi sähkövoimaan perustuvan 
liikkuvuuden alalla;

Or. de

Tarkistus 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että nyt kun öljyvarannot 
vähenevät ja kasvihuonekaasupäästöjä on 
vähennettävä merkittävästi, liikennealalla 
on pyrittävä tekemään radikaali siirtymä 
muun muassa kohti sähköajoneuvoja; 
pyytää komissiota varmistamaan sopivat 
perusedellytykset sähköajoneuvojen 
kehittämiselle muun muassa tarjoamalla 
jatkuvaa tukea T & K -toimille ja 
standardointiprosesseille, edistämällä 
ajoneuvojen tiukempia päästörajoja ja 
kasvihuonekaasupäästöihin perustuvaa 
autoverotusta sekä tarkistamalla 
ajoneuvojen merkintöjä koskevaa 
direktiiviä sekä parhaita käytäntöjä 
koskevia suuntaviivoja. 

Or. en
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Tarkistus 38
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että kestävän liikenteen 
kehittämisen olisi oltava osa 
EU2020-strategiaa.

Or. ro

Tarkistus 39
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. toteaa, että TEN-T-hankkeiden 
täytäntöönpanossa on saavutettu 
huomattavaa edistystä; katsoo, että TEN-
T-hankkeiden olisi pysyttävä EU:n 
liikennepolitiikan ytimessä, erityisesti 
hankkeiden, jotka suunnitellaan tai 
pannaan täytäntöön EU:n eristyneimmillä 
alueilla, joilta puuttuu välttämätön 
liikenneinfrastruktuuri ja yhteydet 
muuhun Eurooppaan niin ihmisten kuin 
tavaroiden kuljetuksen osalta; 

Or. en

Tarkistus 40
Lena Ek

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että rautatieala olisi 
vapautettava kokonaan, jotta voidaan 
lisätä sen kykyä kilpailla muiden 
liikennemuotojen kanssa lisäämällä 
palveluntarjoajien, laadun ja palvelun 
moninaisuutta. 

Or. sv

Tarkistus 41
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pyytää komissiota antamaan 
aktiivisemmin apua rakennemuutoksesta 
selviämiseen liikennealalla, jotta tämä 
Euroopan teollisuuden keskeinen ala voi 
pysyä elinkelpoisena ja sen työpaikat 
turvataan; katsoo, että tähän voi sisältyä 
autonvalmistajien siirtyminen 
liikennepalvelujen tarjoajiksi, 
työntekijöiden taitojen ja pätevyyden 
laajentaminen, tuotteen, alan tai 
järjestelmän kehityssuunnan 
ennakoiminen, liikennealan muutosten 
yleiseurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustaminen, alueellisten 
mentorointijärjestelmien luominen ja tuen 
myöntäminen rakennerahastoista, 
tavoitteena ihmisten ja tavaroiden 
kestävän liikkuvuuden edistäminen ja 
liikennealan rakennemuutoksen 
aiheuttamien häiriöiden minimointi.

Or. de
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Tarkistus 42
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. pitää valitettavana sitä, ettei vuoden 
2001 valkoisessa kirjassa asetettua 
tavoitetta vähentää 
tieliikenneonnettomuuksien uhrien 
lukumäärä puoleen vuoteen 2010 
mennessä ole saavutettu; pyytää 
komissiota esittämään jatkostrategian ja 
selkeästi määriteltyjä toimia 
tieliikenneonnettomuuksien torjumiseksi 
tehokkaammin.

Or. en


