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Amendement 1
Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf - 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. benadrukt dat de mobiliteitssector van 
cruciaal belang is voor Europa. Enerzijds 
wordt door een efficiënt en duurzaam 
vervoer de bedrijfsprestatie verbeterd en 
de deelname aan de samenleving 
gewaarborgd, anderzijds is de 
mobiliteitssector een kernsector in de 
Europese industrie met een groot aantal 
arbeidsplaatsen;

Or. de

Amendement 2
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de energie-efficiëntie 
in de diverse vervoersmodaliteiten de 
laatste jaren verbeterd is en dat als gevolg 
daarvan de CO2-uitstoot per kilometer 
verminderd is; is echter van mening dat de 
ermee gepaard gaande vorderingen op het 
vlak van de schadelijke emissies 
geneutraliseerd zijn door de voortdurende 
stijging van de vraag in de vervoerssector, 
in het bijzonder in het wegvervoer; wijst 
erop dat het dichtslibben van de steden 
verantwoordelijk is voor 40% van de CO2-
emissies en 70% van de overige 
vervuilende emissies van voertuigen;

1. stelt vast dat de energie-efficiëntie in de 
diverse vervoersmodaliteiten de laatste 
jaren verbeterd is en dat als gevolg daarvan 
de CO2-uitstoot per kilometer verminderd 
is; is echter van mening dat de ermee 
gepaard gaande vorderingen op het vlak 
van de schadelijke emissies geneutraliseerd 
zijn door de voortdurende stijging van de 
vraag in de vervoerssector, in het bijzonder 
in het wegvervoer; wijst erop dat het 
dichtslibben van de steden 
verantwoordelijk is voor 40% van de CO2-
emissies en 70% van de overige 
vervuilende emissies van voertuigen, die 
de tweede bron van NOx- en PM10-
emissies vormen, die bijzonder schadelijk 
zijn voor de menselijke gezondheid; wijst 
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op de noodzaak om de meest 
geavanceerde technologieën toe te passen 
voor de reductie van de emissies, niet 
alleen voor nieuwe voertuigen, maar ook 
voor voertuigen die reeds in gebruik zijn;

Or. it

Amendement 3
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de energie-efficiëntie 
in de diverse vervoersmodaliteiten de 
laatste jaren verbeterd is en dat als gevolg 
daarvan de CO2-uitstoot per kilometer 
verminderd is; is echter van mening dat de 
ermee gepaard gaande vorderingen op het 
vlak van de schadelijke emissies 
geneutraliseerd zijn door de voortdurende 
stijging van de vraag in de vervoerssector, 
in het bijzonder in het wegvervoer; wijst 
erop dat het dichtslibben van de steden 
verantwoordelijk is voor 40% van de CO2-
emissies en 70% van de overige 
vervuilende emissies van voertuigen;

1. is van mening dat de energie-efficiëntie 
in de diverse vervoersmodaliteiten de 
komende jaren nog verbeterd zou kunnen 
worden, teneinde de CO2-uitstoot per 
kilometer aanzienlijk te verminderen; 
betreurt echter dat de ermee gepaard 
gaande vorderingen op het vlak van de 
schadelijke emissies geneutraliseerd zijn 
door de voortdurende stijging van de vraag 
in de vervoerssector, in het bijzonder in het 
wegvervoer; wijst erop dat het dichtslibben 
van de steden verantwoordelijk is voor 
40% van de CO2-emissies en 70% van de 
overige vervuilende emissies van 
voertuigen;

Or. fr

Amendement 4
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de energie-efficiëntie 
in de diverse vervoersmodaliteiten de 

1. is van mening dat de energie-efficiëntie 
in de diverse vervoersmodaliteiten de 
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laatste jaren verbeterd is en dat als gevolg 
daarvan de CO2-uitstoot per kilometer 
verminderd is; is echter van mening dat de 
ermee gepaard gaande vorderingen op het 
vlak van de schadelijke emissies 
geneutraliseerd zijn door de voortdurende 
stijging van de vraag in de vervoerssector, 
in het bijzonder in het wegvervoer; wijst 
erop dat het dichtslibben van de steden 
verantwoordelijk is voor 40% van de CO2-
emissies en 70% van de overige 
vervuilende emissies van voertuigen;

laatste jaren verbeterd is en dat als gevolg 
daarvan de CO2-uitstoot per kilometer 
verminderd is; is echter van mening dat de 
ermee gepaard gaande vorderingen op het 
vlak van de schadelijke emissies 
geneutraliseerd zijn door de voortdurende 
stijging van de vraag in de vervoerssector, 
in het bijzonder in het wegvervoer; wijst 
erop dat het dichtslibben van de steden 
verantwoordelijk is voor 40% van de CO2-
emissies en 70% van de overige 
vervuilende emissies van voertuigen; 
houdt vol dat we alle nieuwe oplossingen 
om de CO2-uitstoot in het wegvervoer te 
verminderen, moeten overwegen zonder 
daaraan enige voorwaarden te stellen;

Or. en

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat het vervoerssysteem 
de klanten de best mogelijke 
mobiliteitskeuzes moet bieden door 
duurzame oplossingen te combineren met 
een efficiënte dienstverlening; merkt op 
dat een betere integratie van de diverse 
vervoersmodaliteiten de globale efficiëntie 
van het vervoersysteem zal verbeteren;

Or. en

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat prioriteit moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
scheepvaartcorridors en aan de 
ontwikkeling van het vervoer over water 
en per spoor als goedkopere en meer 
ecologische vormen van transport;

Or. ro

Amendement 7
Paul Rübig

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat enkel en alleen een 
interoperabel vervoerssysteem het mogelijk 
zal maken om in de toekomst het gebruik 
van de diverse vervoersmodaliteiten 
optimaal te combineren en het 
energieverbruik te verminderen; 
onderstreept in dat verband het belang 
van de internalisering van de externe 
kosten om het gebruik van de diverse 
vervoersmodaliteiten opnieuw in 
evenwicht te brengen en waar mogelijk en 
nodig het gebruik van minder vervuilende 
vervoersmodaliteiten te bevorderen;

2. gaat ervan uit dat enkel en alleen een 
interoperabel vervoerssysteem het mogelijk 
zal maken om in de toekomst het gebruik 
van de diverse vervoersmodaliteiten 
optimaal te combineren en het 
energieverbruik te verminderen; is 
derhalve van oordeel dat aan het beginsel 
van co-modaliteit, het samengaan van 
vervoersmodaliteiten, dringend meer 
aandacht moet worden besteed en dat de 
vervoersmodaliteiten naar potentieel 
versterkt en uitgebouwd moeten worden 
tot een geïntegreerd vervoersnetwerk; 

Or. de

Amendement 8
Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat enkel en alleen een 
interoperabel vervoerssysteem het mogelijk 
zal maken om in de toekomst het gebruik 
van de diverse vervoersmodaliteiten 
optimaal te combineren en het 
energieverbruik te verminderen; 
onderstreept in dat verband het belang van 
de internalisering van de externe kosten om 
het gebruik van de diverse 
vervoersmodaliteiten opnieuw in 
evenwicht te brengen en waar mogelijk en 
nodig het gebruik van minder vervuilende 
vervoersmodaliteiten te bevorderen;

2. is van oordeel dat enkel en alleen de 
ontwikkeling van een interoperabel en co-
modaal vervoerssysteem het mogelijk zal 
maken om de energie-efficiëntie te 
verbeteren; onderstreept in dat verband het 
belang van de internalisering van de 
externe kosten als mogelijke aanvullende 
oplossing om het gebruik van de diverse 
vervoersmodaliteiten opnieuw in 
evenwicht te brengen en waar mogelijk het 
gebruik van minder vervuilende 
vervoersmodaliteiten te bevorderen en 
zodoende de energiebehoefte van het 
Europees vervoerssysteem en de CO2, 
NOx en PM10-emissies te verlagen;

Or. it

Amendement 9
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat enkel en alleen een 
interoperabel vervoerssysteem het mogelijk 
zal maken om in de toekomst het gebruik 
van de diverse vervoersmodaliteiten 
optimaal te combineren en het 
energieverbruik te verminderen; 
onderstreept in dat verband het belang van 
de internalisering van de externe kosten om 
het gebruik van de diverse 
vervoersmodaliteiten opnieuw in 
evenwicht te brengen en waar mogelijk en 
nodig het gebruik van minder vervuilende 
vervoersmodaliteiten te bevorderen;

2. is van oordeel dat enkel en alleen een 
interoperabel vervoerssysteem het mogelijk 
zal maken om in de toekomst het gebruik 
van de diverse vervoersmodaliteiten 
optimaal te combineren en het 
energieverbruik te verminderen; 
onderstreept in dat verband het belang van 
de internalisering van de externe kosten, 
als een impuls voor de versterking van 
goede openbaarvervoersnetten die voor 
iedereen betaalbaar zijn, om het gebruik 
van de diverse vervoersmodaliteiten 
opnieuw in evenwicht te brengen en waar 
mogelijk en nodig het gebruik van minder 
vervuilende vervoersmodaliteiten te 
bevorderen;
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Or. pt

Amendement 10
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat enkel en alleen een 
interoperabel vervoerssysteem het mogelijk 
zal maken om in de toekomst het gebruik 
van de diverse vervoersmodaliteiten 
optimaal te combineren en het 
energieverbruik te verminderen; 
onderstreept in dat verband het belang van 
de internalisering van de externe kosten om 
het gebruik van de diverse 
vervoersmodaliteiten opnieuw in 
evenwicht te brengen en waar mogelijk en 
nodig het gebruik van minder vervuilende 
vervoersmodaliteiten te bevorderen;

2. is van oordeel dat enkel en alleen een 
interoperabel vervoerssysteem het mogelijk 
zal maken om in de toekomst het gebruik 
van de diverse vervoersmodaliteiten 
optimaal te combineren en het 
energieverbruik te verminderen; benadrukt 
dat de interoperabiliteit dringend en snel 
moet worden verbeterd en onderstreept in 
dat verband het belang van de 
internalisering van de externe kosten om 
het gebruik van de diverse 
vervoersmodaliteiten opnieuw in 
evenwicht te brengen en waar mogelijk en 
nodig het gebruik van minder vervuilende 
vervoersmodaliteiten te bevorderen;

Or. en

Amendement 11
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat enkel en alleen een 
interoperabel vervoerssysteem het mogelijk 
zal maken om in de toekomst het gebruik 
van de diverse vervoersmodaliteiten 
optimaal te combineren en het 
energieverbruik te verminderen; 
onderstreept in dat verband het belang van 
de internalisering van de externe kosten om 
het gebruik van de diverse 

2. is van oordeel dat enkel en alleen een 
interoperabel vervoerssysteem het mogelijk 
zal maken om in de toekomst het gebruik 
van de diverse vervoersmodaliteiten 
optimaal te combineren en het 
energieverbruik te verminderen; 
onderstreept in dat verband het belang van 
de internalisering van de externe kosten om 
het gebruik van de diverse 
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vervoersmodaliteiten opnieuw in 
evenwicht te brengen en waar mogelijk en 
nodig het gebruik van minder vervuilende 
vervoersmodaliteiten te bevorderen;

vervoersmodaliteiten opnieuw in 
evenwicht te brengen en het gebruik van 
minder vervuilende vervoersmodaliteiten te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat enkel en alleen een 
interoperabel vervoerssysteem het mogelijk 
zal maken om in de toekomst het gebruik 
van de diverse vervoersmodaliteiten 
optimaal te combineren en het 
energieverbruik te verminderen; 
onderstreept in dat verband het belang van 
de internalisering van de externe kosten om 
het gebruik van de diverse 
vervoersmodaliteiten opnieuw in 
evenwicht te brengen en waar mogelijk en 
nodig het gebruik van minder vervuilende 
vervoersmodaliteiten te bevorderen;

2. is van oordeel dat enkel en alleen een 
interoperabel vervoerssysteem het mogelijk 
zal maken om in de toekomst het gebruik 
van de diverse vervoersmodaliteiten 
optimaal te combineren en het 
energieverbruik te verminderen
onderstreept in dat verband het belang van 
de internalisering van de externe kosten om 
het gebruik van de diverse 
vervoersmodaliteiten opnieuw in 
evenwicht te brengen en waar mogelijk en 
nodig het gebruik van minder vervuilende 
vervoersmodaliteiten en alternatieve 
energiebronnen, gaande van allerlei 
gasvormige en vloeibare brandstoffen, 
zoals LPG, LNG en CNG, tot elektriciteit, 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 13
Paul Rübig

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat enkel en alleen een 2. is van oordeel dat enkel en alleen een 
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interoperabel vervoerssysteem het mogelijk 
zal maken om in de toekomst het gebruik 
van de diverse vervoersmodaliteiten 
optimaal te combineren en het 
energieverbruik te verminderen; 
onderstreept in dat verband het belang van 
de internalisering van de externe kosten om 
het gebruik van de diverse 
vervoersmodaliteiten opnieuw in 
evenwicht te brengen en waar mogelijk en 
nodig het gebruik van minder vervuilende 
vervoersmodaliteiten te bevorderen;

interoperabel vervoerssysteem het mogelijk 
zal maken om in de toekomst het gebruik 
van de diverse vervoersmodaliteiten 
optimaal te combineren en het 
energieverbruik te verminderen; 
onderstreept in dat verband het belang van 
de internalisering van de externe kosten om 
het gebruik van de diverse 
vervoersmodaliteiten opnieuw in 
evenwicht te brengen en waar mogelijk en 
nodig het gebruik van minder vervuilende 
vervoersmodaliteiten te bevorderen; steunt 
met name de elektromobiliteit met het oog 
op een grotere inzet van CO2-arme 
technologieën en een betere algehele 
efficiëntie in het vervoer;

Or. de

Amendement 14
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. erkent het belang van de 
overheidssector om de toegankelijkheid 
van minder vervuilende 
openbaarvervoersdiensten te verbeteren, 
voor de ontwikkeling van economische 
basissectoren, meer bepaald de 
energiesector, voor de industrie en het 
toerisme, voor de bevordering van de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, voor de versterking van de rol 
van de overheid in de regulering, 
participatie en interventie op het niveau 
van de markten, samen met de 
gebruikersorganisaties, teneinde een 
voortrekker te zijn op het gebied van de 
levering van diensten van algemeen 
belang. Onderstreept dat in het merendeel 
van de gevallen publiek-private 
partnerschappen in deze sector enkel de 
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economische actoren dienen en een 
dekmantel zijn voor privatiseringen die 
schadelijk zijn voor de belangen van de 
bevolking en van de gebruikers van het 
openbaar vervoer;

Or. pt

Amendement 15
Paul Rübig

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderkent het belang van de 
internalisering van de externe kosten bij 
alle vervoersmodaliteiten, om het nut en 
de mogelijkheden van de diverse 
vervoersmodaliteiten opnieuw in 
evenwicht te brengen en, waar mogelijk 
en nodig, het gebruik van minder 
vervuilende vervoersmodaliteiten te 
bevorderen; 

Or. de

Amendement 16
Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat de informatie- en 
communicatietechnologie, gekoppeld aan 
het satellietnavigatiesysteem Galileo zullen 
bijdragen aan de optimalisering van de 
verkeersstromen en het terugdringen van
de verkeersopstoppingen in en tussen de 
steden; wijst erop dat te veel zware 
voertuigen te vaak leeg of halfleeg rijden 

3. is van oordeel dat de informatie- en 
communicatietechnologie, gekoppeld aan 
het satellietnavigatiesysteem Galileo en 
aan EGNOS zullen bijdragen aan de 
optimalisering van de verkeersstromen, 
waardoor de verkeersopstoppingen in en 
tussen de steden zullen worden 
teruggedrongen, alsmede aan de reductie 
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en nodeloos de wegen verstoppen; verzoekt 
de lidstaten beleidsmaatregelen te nemen 
die inspelen op het verzoek van de 
particuliere gebruikers om vernieuwing;

van vervuilende emissies en het aantal 
verkeersongevallen; wijst erop dat te veel 
zware voertuigen te vaak leeg of halfleeg 
rijden en nodeloos de wegen verstoppen en 
gevaarlijker maken; verzoekt de lidstaten 
beleidsmaatregelen te nemen die inspelen 
op het verzoek van de particuliere 
gebruikers om vernieuwing op het gebied 
van vervoer en logistiek;

Or. it

Amendement 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat de informatie- en 
communicatietechnologie, gekoppeld aan 
het satellietnavigatiesysteem Galileo zullen 
bijdragen aan de optimalisering van de 
verkeersstromen en het terugdringen van 
de verkeersopstoppingen in en tussen de 
steden; wijst erop dat te veel zware 
voertuigen te vaak leeg of halfleeg rijden 
en nodeloos de wegen verstoppen; verzoekt 
de lidstaten beleidsmaatregelen te nemen 
die inspelen op het verzoek van de 
particuliere gebruikers om vernieuwing;

3. is van oordeel dat de informatie- en 
communicatietechnologie, gekoppeld aan 
het satellietnavigatiesysteem Galileo zullen 
bijdragen aan de optimalisering van de 
verkeersstromen en het terugdringen van 
de verkeersopstoppingen in en tussen de 
steden; wijst erop dat te veel zware 
voertuigen te vaak leeg of halfleeg rijden 
en nodeloos de wegen verstoppen, en het 
aantal personenauto’s waar maar een 
persoon in zit, neem toe, waardoor er nog 
meer auto’s in het verkeer zijn en er veel 
meer brandstof wordt verbruikt; verzoekt 
de lidstaten beleidsmaatregelen te nemen 
die inspelen op het verzoek van de 
particuliere gebruikers om vernieuwing;

Or. en

Amendement 18
Paul Rübig

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat de informatie- en 
communicatietechnologie, gekoppeld aan 
het satellietnavigatiesysteem Galileo zullen 
bijdragen aan de optimalisering van de 
verkeersstromen en het terugdringen van 
de verkeersopstoppingen in en tussen de 
steden; wijst erop dat te veel zware 
voertuigen te vaak leeg of halfleeg rijden 
en nodeloos de wegen verstoppen;
verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen te 
nemen die inspelen op het verzoek van de 
particuliere gebruikers om vernieuwing;

3. is van oordeel dat de informatie- en 
communicatietechnologie, gekoppeld aan 
het satellietnavigatiesysteem Galileo zullen 
bijdragen aan de optimalisering van de 
verkeersstromen en het terugdringen van 
de verkeersopstoppingen in en tussen de 
steden; verzoekt de lidstaten 
beleidsmaatregelen te nemen die inspelen 
op het verzoek van de particuliere 
gebruikers om vernieuwing;

Or. de

Amendement 19
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat bij de invoering van de 
kadervoorwaarden en open normen die 
nodig zijn voor beloftevolle technologieën, 
geen enkele specifieke technologie 
ongepast bevoordeeld mag worden;

Or. en

Amendement 20
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van oordeel dat het met het oog op 
de vergroting van de veiligheid voor alle 
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verkeersdeelnemers noodzakelijk is dat bij 
de stedelijke ontwikkeling rekening wordt 
gehouden met de groei van de 
duurzaamheid van stedelijke en 
interlokale mobiliteit;

Or. ro

Amendement 21
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de informatiesystemen en 
de ontwikkeling van intelligent vervoer van 
groot belang zijn voor de logistiek; spreekt 
zijn tevredenheid uit over de diverse 
initiatieven die op communautair vlak zijn 
genomen (SESAR, ERMTS, RIS en 
SafeSeaNet); roept de lidstaten ertoe op 
hun investeringen in infrastructuur en 
intelligente vervoerssystemen op te voeren, 
het gebruik van het openbaar vervoer te 
bevorderen en een interoperabel 
prijsstellingssysteem in te voeren, met de 
uitgifte van multimodale vervoersbiljetten, 
met als doel het gebruik en de 
interoperabiliteit van de diverse 
vervoersmodaliteiten te optimaliseren, het 
energieverbruik te beperken en de 
veiligheid te verbeteren;

4. wijst erop dat de informatiesystemen en 
de ontwikkeling van intelligent vervoer van 
groot belang zijn voor de logistiek; spreekt 
zijn tevredenheid uit over de diverse 
initiatieven die op communautair vlak zijn 
genomen (SESAR, ERMTS, RIS en 
SafeSeaNet); roept de lidstaten ertoe op 
meer te investeren in infrastructuur, 
teneinde vervoer voor iedereen 
toegankelijk te maken, met name voor 
personen met beperkte mobiliteit, en in
intelligente vervoerssystemen, het gebruik 
van het openbaar vervoer te bevorderen en 
een interoperabel prijsstellingssysteem in 
te voeren, met de uitgifte van multimodale 
vervoersbiljetten, met als doel het gebruik 
en de interoperabiliteit van de diverse 
vervoersmodaliteiten te optimaliseren, het 
energieverbruik te beperken en de 
veiligheid te verbeteren; 

Or. fr

Amendement 22
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de informatiesystemen en 
de ontwikkeling van intelligent vervoer van 
groot belang zijn voor de logistiek; spreekt 
zijn tevredenheid uit over de diverse 
initiatieven die op communautair vlak zijn 
genomen (SESAR, ERMTS, RIS en 
SafeSeaNet); roept de lidstaten ertoe op 
hun investeringen in infrastructuur en 
intelligente vervoerssystemen op te voeren, 
het gebruik van het openbaar vervoer te 
bevorderen en een interoperabel 
prijsstellingssysteem in te voeren, met de 
uitgifte van multimodale vervoersbiljetten, 
met als doel het gebruik en de 
interoperabiliteit van de diverse 
vervoersmodaliteiten te optimaliseren, het 
energieverbruik te beperken en de 
veiligheid te verbeteren;

4. wijst erop dat de informatiesystemen en 
de ontwikkeling van intelligent vervoer van 
groot belang zijn voor de logistiek; spreekt 
zijn tevredenheid uit over de diverse 
initiatieven die op communautair vlak zijn 
genomen (SESAR, ERMTS, RIS en 
SafeSeaNet); roept de lidstaten ertoe op 
hun investeringen in infrastructuur en 
intelligente vervoerssystemen op te voeren, 
het gebruik van het openbaar vervoer te 
bevorderen en een interoperabel 
prijsstellingssysteem in te voeren, met de 
uitgifte van multimodale vervoersbiljetten, 
met als doel het gebruik en de 
interoperabiliteit van de diverse 
vervoersmodaliteiten te optimaliseren, het 
energieverbruik te beperken en de 
veiligheid op de weg en van het voertuig 
in het algemeen te verbeteren door de 
invoering van geavanceerde 
technologieën;

Or. en

Amendement 23
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de informatiesystemen en 
de ontwikkeling van intelligent vervoer van 
groot belang zijn voor de logistiek; spreekt 
zijn tevredenheid uit over de diverse 
initiatieven die op communautair vlak zijn 
genomen (SESAR, ERMTS, RIS en 
SafeSeaNet); roept de lidstaten ertoe op 
hun investeringen in infrastructuur en 
intelligente vervoerssystemen op te voeren, 
het gebruik van het openbaar vervoer te 
bevorderen en een interoperabel 

4. wijst erop dat de informatiesystemen en 
de ontwikkeling van intermodaal
intelligent vervoer van groot belang zijn 
voor de logistiek; spreekt zijn tevredenheid 
uit over de diverse initiatieven die op 
communautair vlak zijn genomen (SESAR, 
ERMTS, RIS en SafeSeaNet); roept de 
lidstaten ertoe op hun investeringen in 
infrastructuur en in het bijzonder in 
intermodale intelligente vervoerssystemen 
op te voeren, het gebruik van het openbaar 
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prijsstellingssysteem in te voeren, met de 
uitgifte van multimodale vervoersbiljetten, 
met als doel het gebruik en de 
interoperabiliteit van de diverse 
vervoersmodaliteiten te optimaliseren, het 
energieverbruik te beperken en de 
veiligheid te verbeteren;

vervoer te bevorderen en een interoperabel 
prijsstellingssysteem in te voeren, met de 
uitgifte van multimodale vervoersbiljetten, 
met als doel het gebruik en de 
interoperabiliteit van de diverse 
vervoersmodaliteiten te optimaliseren, het 
energieverbruik te beperken en de 
veiligheid te verbeteren;

Or. en

Amendement 24
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de informatiesystemen en 
de ontwikkeling van intelligent vervoer van 
groot belang zijn voor de logistiek; spreekt
zijn tevredenheid uit over de diverse 
initiatieven die op communautair vlak zijn 
genomen (SESAR, ERMTS, RIS en 
SafeSeaNet); roept de lidstaten ertoe op 
hun investeringen in infrastructuur en 
intelligente vervoerssystemen op te voeren, 
het gebruik van het openbaar vervoer te 
bevorderen en een interoperabel 
prijsstellingssysteem in te voeren, met de 
uitgifte van multimodale vervoersbiljetten, 
met als doel het gebruik en de 
interoperabiliteit van de diverse 
vervoersmodaliteiten te optimaliseren, het 
energieverbruik te beperken en de 
veiligheid te verbeteren;

4. wijst erop dat de informatiesystemen en 
de ontwikkeling van intermodaal
intelligent vervoer van groot belang zijn 
voor de logistiek; spreekt zijn tevredenheid 
uit over de diverse initiatieven die op 
communautair vlak zijn genomen (SESAR, 
ERMTS, RIS en SafeSeaNet); roept de 
lidstaten ertoe op hun investeringen in 
infrastructuur en intermodale intelligente 
vervoerssystemen op te voeren, het gebruik 
van het openbaar vervoer te bevorderen en 
een interoperabel prijsstellingssysteem in 
te voeren, met de uitgifte van multimodale 
vervoersbiljetten, met als doel het gebruik 
en de interoperabiliteit van de diverse 
vervoersmodaliteiten te optimaliseren, het 
energieverbruik te beperken en de 
veiligheid te verbeteren;

Or. en
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Amendement 25
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op het belang van elektrische 
mobiliteit, niet alleen als manier om de 
energie-efficiëntie van het vervoer in het 
algemeen te verbeteren, maar ook als 
middel om hernieuwbare energiebronnen 
op te nemen in het elektrisch systeem 
teneinde de efficiëntie ervan te verhogen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om, 
met de steun van de lokale overheden, 
duidelijk in te zetten op projecten die de 
technische en energetische duurzaamheid 
van elektrische mobiliteit in een stedelijke 
omgeving aantonen en die als 
uitgangspunt kunnen dienen voor bij wet 
vastgelegde maatregelen die deze 
technologie bevorderen, zoals onder meer 
fiscale maatregelen voor de aankoop of 
het gebruik van de voertuigen, 
homologatie, leveringstarieven; 

Or. es

Amendement 26
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is ingenomen met de vorderingen 
die zijn gemaakt op het gebied van 
verkeersveiligheid door de toepassing van 
nieuwe technologieën, 
radionavigatiesystemen en steeds 
strengere bouwtechnische voorschriften, 
bijvoorbeeld voor de bescherming van 
voetgangers; stelt echter vast dat de 
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doelstelling van het witboek van 2001 om 
het aantal verkeersslachtoffers voor 2010 
te halveren niet is gerealiseerd; 

Or. it

Amendement 27
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van oordeel dat het voor de 
vergroting van de mobiliteit van mensen 
met een handicap noodzakelijk is dat bij
de ontwikkeling van duurzaam vervoer 
rekening wordt gehouden met de 
behoeften van deze mensen;

Or. ro

Amendement 28
Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Europese Commissie ter 
versterking van de duurzame en 
koolstofarme mobiliteitssector een 
geïntegreerd beleid te ontwikkelen, waarin 
innovatie zoals intelligente 
vervoerssystemen (ITS), ondersteuning 
van onderzoek, mededingingsrecht, regels 
van de interne markt (bijv. cabotage) en 
logistiek beleid worden gecombineerd;

Or. de
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Amendement 29
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. roept bedrijven en 
onderzoeksinstanties op tot het verbeteren 
en verder ontwikkelen van Europese 
technologieën die concurrerend zijn op de 
internationale markten met het oog op het 
verbeteren van de veiligheid en 
milieuvriendelijkheid van alle soorten 
voertuigen, voor zowel persoonlijk als 
openbaar en commercieel gebruik; 

Or. it

Amendement 30
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. moedigt fabrikanten van auto's 
en zware voertuigen aan om de 
beschikbare technologieën over 
minimumgegevens met betrekking tot de 
wisselwerking tussen verkeer en voertuig 
en de weersomstandigheden toe te passen 
en om het boordsysteem voor 
voorruitpresentatie van belangrijke 
gegevens (snelheid, navigatie, rijtijden...) 
algemeen in te voeren, teneinde 
milieuvriendelijk rijgedrag te bevorderen; 
verzoekt de lidstaten nieuwe informatie-
en voorlichtingscampagnes voor 
weggebruikers op te zetten;

Or. it
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Amendement 31
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. spoort de Commissie en de lidstaten 
ertoe aan het onderzoek op het gebied van 
het vervoer, de veiligheid en de duurzame 
mobiliteit te intensiveren, positieve 
maatregelen te nemen die het gebruik van 
minder vervuilende vervoersmodaliteiten 
kunnen stimuleren, de logistiek en de 
bestaande infrastructuur te verbeteren, de 
al gefinancierde TEN-T-projecten zo snel 
mogelijk te voltooien, en de 
programmering van de toekomstige 
vervoersnetwerken op een coherente en 
functionele wijze in de Lissabon-agenda te 
integreren.

6. spoort de Commissie en de lidstaten 
ertoe aan het onderzoek op het gebied van 
het vervoer te intensiveren door meer te 
investeren in onderzoek naar en 
ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
veiligheid en duurzame mobiliteit, 
positieve maatregelen te nemen die het 
gebruik van minder vervuilende 
vervoersmodaliteiten kunnen stimuleren, 
de logistiek en de bestaande infrastructuur 
te verbeteren, de al gefinancierde TEN-T-
projecten zo snel mogelijk te voltooien, en 
de programmering van de toekomstige 
vervoersnetwerken op een coherente en 
functionele wijze in de Lissabon-agenda te 
integreren.

Or. en

Amendement 32
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is het eens met de Commissie dat de 
interne markt moet worden voltooid en de 
vervoerssector, met name het 
spoorwegvervoer, moet worden 
geliberaliseerd; is van mening dat ook in 
deze sector de regels voor een werkelijk 
vrije concurrentie op passende wijze 
moeten worden gehandhaafd door 
toepassing van gemeenschappelijke 
normen voor markttoegang of ten minste 
door de wederkerigheid te waarborgen; 
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acht het wenselijk dat Europa op het 
gebied van vervoers- en energiebeleid en 
op het gebied van betrekkingen met derde 
landen met één stem spreekt;

Or. it

Amendement 33
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. spoort de Commissie aan om 
beleidslijnen te promoten die de productie 
en het gebruik van voertuigen met een 
nulemissie, zoals elektrische voertuigen, 
in Europa stimuleren;

Or. en

Amendement 34
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt aan op de vaststelling van een 
gemeenschappelijk Europees 
boekingssysteem, teneinde de 
interoperabiliteit van de verschillende 
vervoersmodaliteiten doeltreffender te 
maken, te vereenvoudigen en te 
verbeteren.

Or. sv
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Amendement 35
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om duurzame grensoverschrijdende 
vervoersprojecten met de landen van het 
Europees nabuurschapsbeleid, in het 
bijzonder Oekraïne, te intensiveren, 
omdat het gebrek aan goed 
functionerende verbindingen tussen het 
spoor-, wegen- en binnenwaternet een 
belangrijke reden is waarom we op de 
regionale wegen nagenoeg volledig 
aangewezen zijn op het gebruik van zware 
voertuigen voor het vervoer van goederen;

Or. en

Amendement 36
Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Europese Commissie en 
de lidstaten zich serieus in te spannen om 
de standaardisering van innovatie van de 
mobiliteitssector snel door te voeren, zodat 
nieuwe technieken, zoals bijv. op het 
gebied van e-mobiliteit, sneller op de 
markt komen;

Or. de
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Amendement 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat in een tijdperk, 
waarin de olierijkdommen slinken en de 
uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk 
moet worden verminderd, de 
vervoerssector een radicale 
technologische omschakeling naar, onder 
meer, elektrische voertuigen moet 
nastreven; verzoekt de Commissie te 
zorgen voor geschikte kadervoorwaarden 
voor de ontwikkeling van elektrische 
voertuigen, onder andere, door onderzoek 
en ontwikkeling en 
normaliseringsprocessen te blijven 
ondersteunen, door strengere 
emissieprestatienormen voor auto’s en 
een aan de uitstoot gekoppelde 
voertuigbelasting te promoten, en door de 
herziening van de richtlijn betreffende de 
beschikbaarheid van 
consumenteninformatie over het 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van 
nieuwe personenauto’s, evenals van de 
richtsnoeren inzake de beste praktijken;

Or. en

Amendement 38
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van oordeel dat de ontwikkeling 
van duurzaam vervoer deel dient uit te 
maken van de EU 2020-strategie;
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Or. ro

Amendement 39
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. stelt vast dat de uitvoering van de 
TEN-T-projecten aanzienlijk is 
gevorderd; is van oordeel dat de TEN-T 
projecten een centrale rol moeten blijven 
spelen in het Europees vervoersbeleid, in 
het bijzonder die projecten die gepland 
zijn of worden uitgevoerd in de meest 
afgelegen Europese regio’s, waar de 
nodige vervoersinfrastructuur en 
verbindingen met de rest van Europa voor 
het vervoer van goederen en passagiers 
ontbreken;

Or. en

Amendement 40
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. Benadrukt de noodzaak van een 
volledig geliberaliseerde spoorwegsector, 
teneinde de concurrentiepositie van het 
spoor ten opzichte van andere 
vervoersmodaliteiten te vergroten door 
een grotere diversiteit en een betere 
kwaliteit en dienstverlening.

Or. sv
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Amendement 41
Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Europese Commissie de 
structurele veranderingen in de 
mobiliteitssector actiever te begeleiden, 
zodat deze kernsector in de Europese 
industrie een goed toekomstperspectief zal 
behouden en de werkgelegenheid zal 
worden versterkt. Aspecten hiervan zijn 
onder meer de ontwikkeling van 
autoproducenten tot 
mobiliteitsdienstverleners, de uitbreiding 
van vaardigheden en de kwalificatie van 
werknemers, de anticipatie op 
ontwikkelingen ten aanzien van een 
product, een sector of een systeem, de 
oprichting van een Europabreed 
waarnemingscentrum voor industriële 
verandering in de mobiliteitssector, en de 
ontwikkeling van regionale 
samenwerkingsverbanden en steun van de 
structuurfondsen, om een duurzame 
mobiliteit van personen en goederen te 
bevorderen en de structurele verandering 
in de mobiliteitssector op omzichtige wijze 
tot stand te brengen;

Or. de

Amendement 42
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. Betreurt het feit dat het doel dat 
in 2001 in het Witboek was vooropgesteld 
om het aantal slachtoffers in het 
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wegverkeer tegen 2010 te halveren, niet is 
bereikt; verzoekt de Commissie om een 
vervolgstrategie voor te leggen met 
duidelijke omschreven acties om 
verkeersongevallen daadkrachtiger te 
bestrijden;

Or. en


