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Poprawka 1
Bernd Lange

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że sektor transportu ma 
zasadnicze znaczenie dla Europy: po 
pierwsze, skuteczny i zrównoważony 
transport poprawia kondycję gospodarczą 
i umożliwia ludziom udział w życiu 
społecznym, po drugie, sektor transportu 
stanowi trzon europejskiego przemysłu 
i tworzy wiele miejsc pracy;

Or. de

Poprawka 2
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że wydajność energetyczna 
różnorodnych środków transportu 
zwiększyła się w ostatnich latach, 
przyczyniając się do znacznego 
ograniczenia emisji CO2 na kilometr; jest 
jednakże zdania, że względna poprawa 
w obszarze szkodliwych emisji została 
zneutralizowana przez stały wzrost popytu 
w sektorze transportu, zwłaszcza 
drogowego; przypomina, że intensywny 
ruch miejski jest odpowiedzialny za 40% 
emisji CO2 i 70% emisji pozostałych 
zanieczyszczeń pochodzących od 
pojazdów;

1. zauważa, że wydajność energetyczna 
różnorodnych środków transportu 
zwiększyła się w ostatnich latach, 
przyczyniając się do znacznego 
ograniczenia emisji CO2 na kilometr; jest 
jednakże zdania, że względna poprawa 
w obszarze szkodliwych emisji została 
zneutralizowana przez stały wzrost popytu 
w sektorze transportu, zwłaszcza 
drogowego; przypomina, że intensywny 
ruch miejski jest odpowiedzialny za 40% 
emisji CO2 i 70% emisji pozostałych 
zanieczyszczeń pochodzących od 
pojazdów, co czyni go drugim 
największym źródłem emisji NOx i PM10, 
które są wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia 
ludzkiego; zwraca uwagę na konieczność 
stosowania najbardziej zaawansowanych 
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technologii redukowania emisji nie tylko 
w nowo produkowanych pojazdach, ale 
także we wszystkich pojazdach używanych 
obecnie w transporcie drogowym; 

Or. it

Poprawka 3
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że wydajność energetyczna 
różnorodnych środków transportu 
zwiększyła się w ostatnich latach, 
przyczyniając się do znacznego 
ograniczenia emisji CO2 na kilometr; jest 
jednakże zdania, że względna poprawa 
w obszarze szkodliwych emisji została 
zneutralizowana przez stały wzrost popytu 
w sektorze transportu, zwłaszcza 
drogowego; przypomina, że intensywny 
ruch miejski jest odpowiedzialny za 40% 
emisji CO2 i 70% emisji pozostałych 
zanieczyszczeń pochodzących od 
pojazdów;

1. uważa, że z czasem wydajność 
energetyczna różnorodnych środków 
transportu mogłaby się zwiększyć, 
przyczyniając się do znacznego 
ograniczenia emisji CO2 na kilometr 
i ubolewa, że względna poprawa 
w obszarze szkodliwych emisji została 
zneutralizowana przez stały wzrost popytu 
w sektorze transportu, zwłaszcza 
drogowego; przypomina, że intensywny 
ruch miejski jest odpowiedzialny za 40% 
emisji CO2 i 70% emisji pozostałych 
zanieczyszczeń pochodzących od 
pojazdów;

Or. fr

Poprawka 4
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że wydajność energetyczna 
różnorodnych środków transportu 
zwiększyła się w ostatnich latach, 
przyczyniając się do znacznego 

1. uważa, że wydajność energetyczna 
różnorodnych środków transportu 
zwiększyła się w ostatnich latach, 
przyczyniając się do znacznego 
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ograniczenia emisji CO2 na kilometr; jest 
jednakże zdania, że względna poprawa 
w obszarze szkodliwych emisji została 
zneutralizowana przez stały wzrost popytu 
w sektorze transportu, zwłaszcza 
drogowego; przypomina, że intensywny 
ruch miejski jest odpowiedzialny za 40% 
emisji CO2 i 70% emisji pozostałych 
zanieczyszczeń pochodzących od 
pojazdów;

ograniczenia emisji CO2 na kilometr; jest 
jednakże zdania, że względna poprawa 
w obszarze szkodliwych emisji została 
zneutralizowana przez stały wzrost popytu 
w sektorze transportu, zwłaszcza 
drogowego; przypomina, że intensywny 
ruch miejski jest odpowiedzialny za 40% 
emisji CO2 i 70% emisji pozostałych 
zanieczyszczeń pochodzących od 
pojazdów; podtrzymuje opinię, że powinno 
się rozważyć, nie stawiając żadnych 
warunków wstępnych, wszelkie nowe 
rozwiązania służące redukcji emisji CO2 
pochodzących z transportu drogowego; 

Or. en

Poprawka 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że system transportu musi 
oferować użytkownikom możliwie 
najlepsze rozwiązania transportowe 
łączące skuteczność usług z ideą 
zrównoważonego rozwoju; zauważa, że 
lepsza integracja różnych środków 
transportu poprawi ogólną skuteczność 
systemu transportu;

Or. en

Poprawka 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. uznaje za priorytet rozwój korytarzy 
morskich oraz transportu morskiego 
i kolejowego, ponieważ są to tańsze 
i bardziej ekologiczne środki transportu;

Or. ro

Poprawka 7
Paul Rübig

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że jedynie poprzez 
stworzenie interoperacyjnego systemu 
transportowego będzie w przyszłości 
możliwe jak najlepsze łączenie 
różnorodnych środków transportu 
i poprawa energooszczędności; podkreśla 
w związku z tym znaczenie internalizacji 
kosztów zewnętrznych w celu 
zrównoważenia wykorzystywania 
różnorodnych środków transportu oraz 
wspierania, tam gdzie to możliwe 
i konieczne, wykorzystywania mniej 
zanieczyszczających środków transportu;

2. wierzy, że jedynie poprzez stworzenie 
interoperacyjnego systemu transportowego 
będzie w przyszłości możliwe jak najlepsze 
łączenie różnorodnych środków transportu 
i poprawa energooszczędności; jest zatem 
zdania, że należy bezzwłocznie zwiększyć 
znaczenie zasady współmodalności, tzn. 
skoordynowania różnych środków 
transportu, oraz że należy wykonywać 
testy jakości, tak aby w pełni wykorzystać 
potencjał każdego środka transportu, 
rozwijając tym samym zintegrowaną sieć 
transportową złożoną z poszczególnych 
środków transportu; 

Or. de

Poprawka 8
Lara Comi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że jedynie poprzez 2. jest zdania, że jedynie poprzez 
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stworzenie interoperacyjnego systemu 
transportowego będzie w przyszłości 
możliwe jak najlepsze łączenie 
różnorodnych środków transportu 
i poprawa energooszczędności; podkreśla 
w związku z tym znaczenie internalizacji 
kosztów zewnętrznych w celu 
zrównoważenia wykorzystywania 
różnorodnych środków transportu oraz 
wspierania, tam gdzie to możliwe 
i konieczne, wykorzystywania mniej 
zanieczyszczających środków transportu;

stworzenie interoperacyjnego 
i współmodalnego europejskiego systemu 
transportowego będzie można zwiększyć 
wydajność energetyczną; podkreśla 
w związku z tym znaczenie internalizacji 
kosztów zewnętrznych jako ewentualne 
dodatkowe rozwiązanie służące 
zrównoważeniu wykorzystywania
różnorodnych środków transportu oraz 
wspieraniu, tam gdzie to możliwe 
i konieczne, wykorzystywania mniej 
zanieczyszczających środków transportu, 
zmniejszając tym samym zużycie energii 
w europejskim systemie transportowym 
i emisje CO2, NOx, i PM10;

Or. it

Poprawka 9
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że jedynie poprzez 
stworzenie interoperacyjnego systemu 
transportowego będzie w przyszłości 
możliwe jak najlepsze łączenie 
różnorodnych środków transportu 
i poprawa energooszczędności; podkreśla 
w związku z tym znaczenie internalizacji 
kosztów zewnętrznych w celu 
zrównoważenia wykorzystywania 
różnorodnych środków transportu oraz 
wspierania, tam gdzie to możliwe 
i konieczne, wykorzystywania mniej 
zanieczyszczających środków transportu;

2. jest zdania, że jedynie poprzez 
stworzenie interoperacyjnego systemu 
transportowego będzie w przyszłości 
możliwe jak najlepsze łączenie 
różnorodnych środków transportu 
i poprawa energooszczędności; podkreśla 
w związku z tym znaczenie internalizacji 
kosztów zewnętrznych w promowaniu 
solidnych sieci transportu publicznego 
wysokiej jakości dostępnego cenowo dla 
ogółu użytkowników w celu 
zrównoważenia wykorzystywania 
różnorodnych środków transportu oraz 
wspierania, tam gdzie to możliwe i 
konieczne, wykorzystywania mniej 
zanieczyszczających środków transportu;

Or. pt
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Poprawka 10
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że jedynie poprzez 
stworzenie interoperacyjnego systemu 
transportowego będzie w przyszłości 
możliwe jak najlepsze łączenie 
różnorodnych środków transportu 
i poprawa energooszczędności; podkreśla 
w związku z tym znaczenie internalizacji 
kosztów zewnętrznych w celu 
zrównoważenia wykorzystywania 
różnorodnych środków transportu oraz 
wspierania, tam gdzie to możliwe 
i konieczne, wykorzystywania mniej 
zanieczyszczających środków transportu;

2. jest zdania, że jedynie poprzez 
stworzenie interoperacyjnego systemu 
transportowego będzie w przyszłości 
możliwe jak najlepsze łączenie 
różnorodnych środków transportu 
i poprawa energooszczędności; podkreśla 
konieczność bezzwłocznego zwiększenia 
interoperacyjności i w związku z tym 
znaczenie internalizacji kosztów 
zewnętrznych w celu zrównoważenia 
wykorzystywania różnorodnych środków 
transportu oraz wspierania, tam gdzie to 
możliwe i konieczne, wykorzystywania 
mniej zanieczyszczających środków 
transportu;

Or. en

Poprawka 11
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że jedynie poprzez 
stworzenie interoperacyjnego systemu 
transportowego będzie w przyszłości 
możliwe jak najlepsze łączenie 
różnorodnych środków transportu 
i poprawa energooszczędności; podkreśla 
w związku z tym znaczenie internalizacji 
kosztów zewnętrznych w celu 
zrównoważenia wykorzystywania 
różnorodnych środków transportu oraz 
wspierania, tam gdzie to możliwe 
i konieczne, wykorzystywania mniej 

2. jest zdania, że jedynie poprzez 
stworzenie interoperacyjnego systemu 
transportowego będzie w przyszłości 
możliwe jak najlepsze łączenie 
różnorodnych środków transportu 
i poprawa energooszczędności; podkreśla 
w związku z tym znaczenie internalizacji 
kosztów zewnętrznych w celu 
zrównoważenia wykorzystywania 
różnorodnych środków transportu oraz 
wspierania wykorzystywania mniej 
zanieczyszczających środków transportu;
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zanieczyszczających środków transportu;

Or. fr

Poprawka 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że jedynie poprzez 
stworzenie interoperacyjnego systemu 
transportowego będzie w przyszłości 
możliwe jak najlepsze łączenie 
różnorodnych środków transportu 
i poprawa energooszczędności; podkreśla 
w związku z tym znaczenie internalizacji 
kosztów zewnętrznych w celu 
zrównoważenia wykorzystywania 
różnorodnych środków transportu oraz 
wspierania, tam gdzie to możliwe 
i konieczne, wykorzystywania mniej 
zanieczyszczających środków transportu;

2. jest zdania, że jedynie poprzez 
stworzenie interoperacyjnego systemu 
transportowego będzie w przyszłości 
możliwe jak najlepsze łączenie 
różnorodnych środków transportu 
i poprawa energooszczędności; podkreśla 
w związku z tym znaczenie internalizacji 
kosztów zewnętrznych w celu 
zrównoważenia wykorzystywania 
różnorodnych środków transportu oraz 
wspierania, tam gdzie to możliwe i 
konieczne, wykorzystywania mniej 
zanieczyszczających środków transportu 
oraz alternatywnych źródeł energii, od 
wszystkich typów paliw gazowych i 
ciekłych, takich jak LPG, LNG i CNG, po 
elektryczność;

Or. en

Poprawka 13
Paul Rübig

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że jedynie poprzez 
stworzenie interoperacyjnego systemu 
transportowego będzie w przyszłości 
możliwe jak najlepsze łączenie 

2. jest zdania, że jedynie poprzez 
stworzenie interoperacyjnego systemu 
transportowego będzie w przyszłości 
możliwe jak najlepsze łączenie 
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różnorodnych środków transportu 
i poprawa energooszczędności; podkreśla 
w związku z tym znaczenie internalizacji 
kosztów zewnętrznych w celu 
zrównoważenia wykorzystywania 
różnorodnych środków transportu oraz 
wspierania, tam gdzie to możliwe 
i konieczne, wykorzystywania mniej 
zanieczyszczających środków transportu;

różnorodnych środków transportu 
i poprawa energooszczędności; podkreśla 
w związku z tym znaczenie internalizacji 
kosztów zewnętrznych w celu 
zrównoważenia wykorzystywania 
różnorodnych środków transportu oraz 
wspierania, tam gdzie to możliwe 
i konieczne, wykorzystywania mniej 
zanieczyszczających środków transportu; 
wspiera w szczególności transport z 
wykorzystaniem energii elektrycznej w 
celu pobudzenia wykorzystania 
niskoemisyjnych technologii węglowych 
oraz osiągnięcia ogólnej skuteczności w 
systemie transportu;

Or. de

Poprawka 14
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uznaje rolę sektora publicznego w 
zwiększaniu powszechnego dostępu do 
mniej zanieczyszczających środków 
transportu, w poprawie funkcjonowania 
podstawowych sektorów gospodarczych, 
zwłaszcza sektora energetycznego, 
przemysłu i turystyki, we wspieraniu 
spójności gospodarczej, społecznej i 
regionalnej oraz w zwiększaniu roli 
państwa w zakresie regulacji, udziału i 
interwencji na poziomie rynku we 
współpracy z organizacjami 
użytkowników, poprzez przejęcie 
inicjatywy w zakresie świadczenia usług 
użyteczności publicznej; podkreśla, że w 
większości przypadków partnerstwa 
publiczno-prywatne w tym sektorze służą 
tylko ułatwianiu działalności grup 
ekonomicznych i są przykrywką dla 
prywatyzacji zagrażającej interesom 
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publicznym i użytkownikom transportu 
publicznego;

Or. pt

Poprawka 15
Paul Rübig

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uznaje znaczenie internalizacji 
kosztów zewnętrznych w odniesieniu do 
wszystkich środków transportu, w celu 
zrównoważenia wykorzystania i 
potencjału różnorodnych środków 
transportu oraz wspierania, tam gdzie to 
możliwe i konieczne, wykorzystywania 
mniej zanieczyszczających środków 
transportu; 

Or. de

Poprawka 16
Lara Comi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że technologie informacyjne 
i komunikacyjne (TIK) w połączeniu 
z systemem nawigacji GALILEO pozwolą 
na optymalizację ruchu kołowego 
i ograniczenie zatłoczenia w ruchu 
miejskim i międzymiastowym; zauważa, że 
zbyt wiele ciężkich pojazdów podróżuje 
często bez załadunku lub z połowicznym 
załadunkiem, niepotrzebnie zwiększając 
zatłoczenie na drogach; wzywa państwa 
członkowskie do przyjęcia polityki 

3. jest zdania, że technologie informacyjne 
i komunikacyjne (TIK) w połączeniu 
z systemami nawigacji GALILEO i 
EGNOS pozwolą na optymalizację ruchu 
kołowego ograniczając w ten sposób
zatłoczenie w ruchu miejskim 
i międzymiastowym oraz pomogą w 
redukcji szkodliwych emisji i zmniejszeniu 
liczby wypadków drogowych; zauważa, że 
zbyt wiele ciężkich pojazdów podróżuje 
często bez załadunku lub z połowicznym 
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wspierającej popyt na innowacje ze strony 
użytkowników prywatnych;

załadunkiem, niepotrzebnie zwiększając 
zatłoczenie i niebezpieczeństwo na 
drogach; wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia polityki wspierającej popyt na 
innowacje ze strony użytkowników 
prywatnych w sektorze transportu i 
logistyki;

Or. it

Poprawka 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że technologie informacyjne 
i komunikacyjne (TIK) w połączeniu 
z systemem nawigacji GALILEO pozwolą 
na optymalizację ruchu kołowego 
i ograniczenie zatłoczenia w ruchu 
miejskim i międzymiastowym; zauważa, że 
zbyt wiele ciężkich pojazdów podróżuje 
często bez załadunku lub z połowicznym 
załadunkiem, niepotrzebnie zwiększając 
zatłoczenie na drogach; wzywa państwa 
członkowskie do przyjęcia polityki 
wspierającej popyt na innowacje ze strony 
użytkowników prywatnych;

3. jest zdania, że technologie informacyjne 
i komunikacyjne (TIK) w połączeniu 
z systemem nawigacji GALILEO pozwolą 
na optymalizację ruchu kołowego 
i ograniczenie zatłoczenia w ruchu 
miejskim i międzymiastowym; zauważa, że 
zbyt wiele ciężkich pojazdów podróżuje 
często bez załadunku lub z połowicznym 
załadunkiem, niepotrzebnie zwiększając 
zatłoczenie na drogach oraz że rośnie 
liczba samochodów pasażerskich, w 
których znajduje się tylko jedna osoba, co 
powoduje zwiększenie ruchu drogowego 
oraz znacznie większe zużycie paliwa; 
wzywa państwa członkowskie do przyjęcia 
polityki wspierającej popyt na innowacje 
ze strony użytkowników prywatnych;

Or. en

Poprawka 18
Paul Rübig

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że technologie informacyjne 
i komunikacyjne (TIK) w połączeniu 
z systemem nawigacji GALILEO pozwolą 
na optymalizację ruchu kołowego 
i ograniczenie zatłoczenia w ruchu 
miejskim i międzymiastowym; zauważa, że 
zbyt wiele ciężkich pojazdów podróżuje 
często bez załadunku lub z połowicznym 
załadunkiem, niepotrzebnie zwiększając 
zatłoczenie na drogach; wzywa państwa 
członkowskie do przyjęcia polityki 
wspierającej popyt na innowacje ze strony 
użytkowników prywatnych;

3. jest zdania, że technologie informacyjne 
i komunikacyjne (TIK) w połączeniu 
z systemem nawigacji GALILEO pozwolą 
na optymalizację ruchu kołowego 
i ograniczenie zatłoczenia w ruchu 
miejskim i międzymiastowym; wzywa 
państwa członkowskie do przyjęcia 
polityki wspierającej popyt na innowacje 
ze strony użytkowników prywatnych;

Or. de

Poprawka 19
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że w przypadku obiecujących 
technologii trzeba wprowadzić niezbędne 
warunki ramowe i otwarte standardy, nie 
faworyzując żadnej konkretnej 
technologii;

Or. en

Poprawka 20
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że w celu poprawy 
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bezpieczeństwa wszystkich użytkowników 
dróg, w rozwoju obszarów miejskich 
powinno się zwrócić uwagę na bardziej 
zrównoważony transport miejski i 
międzymiastowy;

Or. ro

Poprawka 21
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie, jakie mają dla 
logistyki systemy informacyjne oraz 
rozwój „inteligentnych” środków 
transportu; z zadowoleniem przyjmuje 
różnorodne inicjatywy podjęte na szczeblu 
wspólnotowym (takie jak SESAR, 
ERTMS, RIS oraz SafeSeaNet); zachęca 
państwa członkowskie do zwiększenia 
inwestycji w infrastruktury i „inteligentne” 
systemy transportu, do promowania 
korzystania ze środków transportu 
zbiorowego oraz do wprowadzania 
multimodalnych i interoperacyjnych 
systemów sprzedaży biletów celem 
optymalizacji wykorzystania 
i interoperacyjności różnych rodzajów 
transportu, ograniczenia zużycia energii 
i zwiększenia bezpieczeństwa;

4. podkreśla znaczenie, jakie mają dla 
logistyki systemy informacyjne oraz 
rozwój „inteligentnych” środków 
transportu; z zadowoleniem przyjmuje 
różnorodne inicjatywy podjęte na szczeblu 
wspólnotowym (takie jak SESAR, 
ERTMS, RIS oraz SafeSeaNet); zachęca 
państwa członkowskie do zwiększenia 
inwestycji w infrastruktury, w celu 
zagwarantowania wszystkim obywatelom 
dostępu do transportu, w szczególności 
osobom o ograniczonej sprawności 
ruchowej, i w „inteligentne” systemy 
transportu, do promowania korzystania ze 
środków transportu zbiorowego oraz do 
wprowadzania multimodalnych 
i interoperacyjnych systemów sprzedaży 
biletów celem optymalizacji wykorzystania 
i interoperacyjności różnych rodzajów 
transportu, ograniczenia zużycia energii 
i zwiększenia bezpieczeństwa;

Or. fr



AM\803592PL.doc 15/26 PE438.447v01-00

PL

Poprawka 22
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie, jakie mają dla 
logistyki systemy informacyjne oraz 
rozwój „inteligentnych” środków 
transportu; z zadowoleniem przyjmuje 
różnorodne inicjatywy podjęte na szczeblu 
wspólnotowym (takie jak SESAR, 
ERTMS, RIS oraz SafeSeaNet); zachęca 
państwa członkowskie do zwiększenia 
inwestycji w infrastruktury i „inteligentne” 
systemy transportu, do promowania 
korzystania ze środków transportu 
zbiorowego oraz do wprowadzania 
multimodalnych i interoperacyjnych 
systemów sprzedaży biletów celem 
optymalizacji wykorzystania 
i interoperacyjności różnych rodzajów 
transportu, ograniczenia zużycia energii 
i zwiększenia bezpieczeństwa;

4. podkreśla znaczenie, jakie mają dla 
logistyki systemy informacyjne oraz 
rozwój „inteligentnych” środków 
transportu; z zadowoleniem przyjmuje 
różnorodne inicjatywy podjęte na szczeblu 
wspólnotowym (takie jak SESAR, 
ERTMS, RIS oraz SafeSeaNet); zachęca 
państwa członkowskie do zwiększenia 
inwestycji w infrastruktury i „inteligentne” 
systemy transportu, do promowania 
korzystania ze środków transportu 
zbiorowego oraz do wprowadzania 
multimodalnych i interoperacyjnych 
systemów sprzedaży biletów celem 
optymalizacji wykorzystania 
i interoperacyjności różnych rodzajów 
transportu, ograniczenia zużycia energii 
i zwiększenia bezpieczeństwa na drodze i 
ogólnego bezpieczeństwa pojazdów, 
poprzez wprowadzenie zaawansowanych 
technologii;

Or. en

Poprawka 23
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie, jakie mają dla 
logistyki systemy informacyjne oraz 
rozwój „inteligentnych” środków 
transportu; z zadowoleniem przyjmuje 
różnorodne inicjatywy podjęte na szczeblu 
wspólnotowym (takie jak SESAR, 

4. podkreśla znaczenie, jakie mają dla 
logistyki intermodalne inteligentne 
systemy informacyjne oraz rozwój 
„inteligentnych” środków transportu; z 
zadowoleniem przyjmuje różnorodne 
inicjatywy podjęte na szczeblu 
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ERTMS, RIS oraz SafeSeaNet); zachęca 
państwa członkowskie do zwiększenia 
inwestycji w infrastruktury i „inteligentne” 
systemy transportu, do promowania 
korzystania ze środków transportu 
zbiorowego oraz do wprowadzania 
multimodalnych i interoperacyjnych 
systemów sprzedaży biletów celem 
optymalizacji wykorzystania 
i interoperacyjności różnych rodzajów 
transportu, ograniczenia zużycia energii 
i zwiększenia bezpieczeństwa;

wspólnotowym (takie jak SESAR, 
ERTMS, RIS oraz SafeSeaNet); zachęca 
państwa członkowskie do zwiększenia 
inwestycji w infrastruktury i w 
szczególności w intermodalne
„inteligentne” systemy transportu, do 
promowania korzystania ze środków 
transportu zbiorowego oraz do 
wprowadzania multimodalnych 
i interoperacyjnych systemów sprzedaży 
biletów celem optymalizacji wykorzystania 
i interoperacyjności różnych rodzajów 
transportu, ograniczenia zużycia energii 
i zwiększenia bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 24
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie, jakie mają dla 
logistyki systemy informacyjne oraz 
rozwój „inteligentnych” środków 
transportu; z zadowoleniem przyjmuje 
różnorodne inicjatywy podjęte na szczeblu 
wspólnotowym (takie jak SESAR, 
ERTMS, RIS oraz SafeSeaNet); zachęca 
państwa członkowskie do zwiększenia 
inwestycji w infrastruktury i „inteligentne” 
systemy transportu, do promowania 
korzystania ze środków transportu 
zbiorowego oraz do wprowadzania 
multimodalnych i interoperacyjnych 
systemów sprzedaży biletów celem 
optymalizacji wykorzystania 
i interoperacyjności różnych rodzajów 
transportu, ograniczenia zużycia energii 
i zwiększenia bezpieczeństwa;

4. podkreśla znaczenie, jakie mają dla 
logistyki intermodalne inteligentne 
systemy informacyjne oraz rozwój 
„inteligentnych” środków transportu; z 
zadowoleniem przyjmuje różnorodne 
inicjatywy podjęte na szczeblu 
wspólnotowym (takie jak SESAR, 
ERTMS, RIS oraz SafeSeaNet); zachęca 
państwa członkowskie do zwiększenia 
inwestycji w infrastruktury i w 
intermodalne „inteligentne” systemy 
transportu, do promowania korzystania ze 
środków transportu zbiorowego oraz do 
wprowadzania multimodalnych 
i interoperacyjnych systemów sprzedaży 
biletów celem optymalizacji wykorzystania 
i interoperacyjności różnych rodzajów 
transportu, ograniczenia zużycia energii 
i zwiększenia bezpieczeństwa;

Or. en
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Poprawka 25
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na znaczenie pojazdów 
napędzanych energią elektryczną, nie 
tylko jako sposobu zwiększenia 
wydajności energetycznej całego 
transportu, lecz również jako metody 
włączenia w system energii elektrycznej 
odnawialnych źródeł energii, zwiększając 
tym samym jego wydajność; zdecydowanie 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zaangażowania się, przy wsparciu 
organów lokalnych, w projekty mające na 
celu wykazanie rentowności – pod 
względem technicznym i energetycznym –
transportu wykorzystującego energię 
elektryczną na obszarach miejskich oraz 
do dostarczenia podstawy dla środków 
regulacyjnych wspierających wymagane 
technologie, takich jak środki podatkowe 
mające zastosowanie do zakupu lub 
wykorzystania pojazdów, homologacja i 
opłaty za dostarczenie; 

Or. es

Poprawka 26
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
zakresie bezpieczeństwa drogowego 
osiągnięte dzięki wykorzystaniu nowych 
technologii i systemów radionawigacji w 



PE438.447v01-00 18/26 AM\803592PL.doc

PL

połączeniu z coraz surowszymi normami 
projektów technicznych mającymi na 
przykład na celu ochronę przechodniów; 
zauważa jednak, że cel wyznaczony w 
białej księdze z 2001 r. zakładający 
zmniejszenie liczby ofiar wypadków 
drogowych o połowę do 2010 r., nie został 
osiągnięty; 

Or. it

Poprawka 27
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że rozwój zrównoważonych 
środków transportu powinien uwzględniać 
potrzeby osób niepełnosprawnych, tak by 
zwiększyć ich mobilność;

Or. ro

Poprawka 28
Bernd Lange

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję, aby w celu 
wzmocnienia zrównoważonego 
niskoemisyjnego sektora transportu 
opracowała zintegrowaną politykę, która 
łączy innowacje, takie jak inteligentne 
systemy transportowe (ITS), z 
promowaniem badań, prawem 
konkurencji, przepisami regulującymi 
rynek wewnętrzny (np. kabotaż) oraz 
polityką w zakresie logistyki;
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Or. de

Poprawka 29
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa podmioty z branży oraz 
instytuty badawcze do zwiększenia zasięgu 
i dalszego rozwoju konkurencyjnych na 
skalę międzynarodową europejskich 
technologii w celu poprawy 
bezpieczeństwa i ekologiczności 
wszystkich typów pojazdów, zarówno w 
użyciu prywatnym, publicznym, jak i 
służbowym;  

Or. it

Poprawka 30
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 5c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa producentów samochodów 
osobowych i ciężarowych do zastosowania 
dostępnych technologii w celu uzyskania 
podstawowych informacji na temat 
zachowania samochodu na drodze i 
warunków atmosferycznych oraz do 
szerokiego zastosowania w pojazdach 
systemów umożliwiających wyświetlenie 
na przedniej szybie podstawowych danych 
(prędkość, nawigacja, czas jazdy itp.); 
celem jest zachęcanie do wypracowania 
przyjaznych środowisku nawyków wśród 
kierowców; wzywa państwa członkowskie 
do promowania nowych informacji i 
kampanii edukacyjnych skierowanych do 
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wszystkich użytkowników dróg;

Or. it

Poprawka 31
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do intensyfikacji badań 
w sektorze transportu, bezpieczeństwa 
i mobilności zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, do przyjęcia 
pozytywnych środków na rzecz 
wykorzystywania mniej 
zanieczyszczających środków transportu, 
poprawy logistyki i istniejącej 
infrastruktury, zakończenia w krótkim 
terminie już finansowanych projektów 
TEN-T oraz zaplanowania 
w zintegrowany, spójny i funkcjonalny 
sposób przyszłych sieci transportowych 
zgodnie z realizacją strategii lizbońskiej.

6. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do intensyfikacji badań 
w sektorze transportu, poprzez zwiększenie 
wydatków na badania i rozwój na nowe 
technologie, bezpieczeństwa i mobilności 
zgodnej z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, do przyjęcia pozytywnych 
środków na rzecz wykorzystywania mniej 
zanieczyszczających środków transportu, 
poprawy logistyki i istniejącej 
infrastruktury, zakończenia w krótkim 
terminie już finansowanych projektów 
TEN-T oraz zaplanowania 
w zintegrowany, spójny i funkcjonalny 
sposób przyszłych sieci transportowych 
zgodnie z realizacją strategii lizbońskiej.

Or. en

Poprawka 32
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podziela opinię Komisji, że realizacji 
rynku wewnętrznego powinna towarzyszyć 
liberalizacja sektora transportu, w 
szczególności transportu kolejowego; 
uważa, że w sektorze transportu, podobnie 
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jak w innych sektorach, zasady 
rzeczywiście wolnej konkurencji powinny 
być sprawiedliwie wzmacniane a przepisy 
powinny być wspólne w celu 
zagwarantowania dostępu do rynku, a 
przynajmniej wzajemności; wyraża 
nadzieję, że jeżeli chodzi o politykę 
transportu i energii oraz w stosunkach z 
krajami trzecimi Europa zajmie wspólne 
stanowisko;

Or. it

Poprawka 33
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zachęca Komisję do promowania 
polityki wspierającej produkcję i 
wykorzystanie w Europie pojazdów 
bezemisyjnych, takich jak pojazdy 
elektryczne;

Or. en

Poprawka 34
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do stworzenia wspólnego 
europejskiego systemu rezerwacji w celu 
zwiększenia skuteczności różnych środków 
transportu oraz ułatwienia i zwiększenia 
ich interoperacyjności;

Or. sv
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Poprawka 35
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzmocnienia 
zrównoważonych transgranicznych 
projektów transportowych z krajami 
europejskiej polityki sąsiedztwa, w 
szczególności Ukrainą, ponieważ brak 
dobrze funkcjonujących połączeń między 
sieciami kolejowymi, drogowymi i żeglugi 
śródlądowej jest głównym czynnikiem 
prawie wyłącznego polegania na 
samochodach ciężarowych na drogach 
regionalnych;

Or. en

Poprawka 36
Bernd Lange

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia istotnych starań 
mających na celu szybkie wdrożenie 
standaryzacji innowacji w sektorze 
transportu, aby przyspieszyć 
wprowadzanie do obrotu nowych 
technologii, np. w dziedzinie transportu; 

Or. de
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Poprawka 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że w czasach, w których 
maleją zasoby ropy naftowej a emisje 
gazów cieplarnianych muszą zostać 
poważnie ograniczone, sektor transportu 
musi dokonać radykalnej zmiany 
technologicznej, zmierzając między 
innymi w kierunku pojazdów 
elektrycznych; wzywa Komisję, aby 
dostarczyła odpowiednich warunków 
ramowych dla rozwoju pojazdów 
elektrycznych poprzez, między innymi, 
dostarczanie stałego wsparcia dla badań i 
rozwoju i procesów standaryzacyjnych, 
promowanie surowszych limitów emisji 
dla pojazdów oraz opodatkowanie
samochodów w oparciu o emisję gazów 
cieplarnianych, oraz przegląd dyrektywy w 
sprawie znakowania pojazdów i 
wytycznych dotyczących najlepszej 
praktyki;

Or. en

Poprawka 38
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że rozwój zrównoważonego 
transportu powinien być częścią strategii 
UE 2020;

Or. ro
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Poprawka 39
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zauważa, ze w zakresie wdrażania 
projektów TEN-T osiągnięto znaczne 
postępy; uważa, że projekty TEN-T 
powinny pozostać w centrum polityki 
transportowej UE , w szczególności 
projekty, które planuje się lub wdraża w 
najbardziej oddalonych regionach UE, 
którym brakuje odpowiedniej 
infrastruktury transportowej i połączeń z 
resztą Europy, zarówno jeśli chodzi o 
transport ludzi, jak i towarów;

Or. en

Poprawka 40
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla potrzebę pełnej liberalizacji 
sektora kolejowego w celu zwiększenia 
jego konkurencyjności w stosunku do 
innych środków transportu, poprzez 
zwiększenie różnorodności usługodawców, 
jakości i usług;

Or. sv

Poprawka 41
Bernd Lange

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do udzielenia bardziej 
aktywnego wsparcia sektorowi transportu 
w radzeniu sobie ze zmianami 
strukturalnymi, tak aby ten kluczowy 
sektor europejskiej gospodarki mógł być 
nadal niezawodny, a oferowane w nim 
miejsca pracy bezpieczne; może to 
obejmować przekształcenie producentów 
samochodów w dostawców usług 
transportowych, zwiększenie umiejętności 
i kwalifikacji pracowników, gotowość na 
zmiany produktu, sektora czy systemu, 
ustanowienie ogólnoeuropejskiego 
obserwatorium zmian w przemyśle w 
sektorze transportu, utworzenie 
regionalnych programów mentorskich 
oraz udzielanie wsparcia z funduszy 
strukturalnych, w celu promowania 
zrównoważonego transportu ludzi i 
towarów oraz zminimalizowania zakłóceń 
spowodowanych zmianami strukturalnymi 
w sektorze transportu; 

Or. de

Poprawka 42
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. ubolewa nad faktem, że wyznaczony w 
białej księdze cel zmniejszenia liczby ofiar 
wypadków drogowych o połowę do 2010 r. 
nie został osiągnięty; wzywa Komisję do 
przedstawienia strategii uzupełniającej z 
jasno zdefiniowanymi działaniami 
mającymi na celu skuteczniejsze 
zwalczanie wypadków drogowych;

Or. en
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