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Predlog spremembe 1
Bernd Lange

Osnutek mnenja
Odstavek -1  (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poudarja, da je sektor mobilnosti za 
Evropo bistvenega pomena: po eni strani 
učinkovit in trajnosten promet krepi 
storilnost gospodarstva in ljudem 
zagotavlja sodelovanje v družbenem 
življenju, po drugi strani pa je sektor 
mobilnosti jedro evropske industrije, ki 
zagotavlja številna delovna mesta;

Or. de

Predlog spremembe 2
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se je energetska učinkovitost 
pri številnih prevoznih sredstvih v zadnjih 
letih izboljšala, kar je občutno zmanjšalo 
emisije CO2 na kilometer; vendar meni, da 
je stalno povečevanje povpraševanja v 
prometnem sektorju, zlasti v cestnem 
prometu, izničilo izboljšanje pri emisijah
škodljivih plinov; opozarja, da so zastoji v 
mestih razlog za 40 % emisij CO2 in 70 % 
drugih emisij iz vozil, ki prispevajo k 
onesnaženju;

1. ugotavlja, da se je energetska 
učinkovitost pri številnih prevoznih 
sredstvih v zadnjih letih izboljšala, kar je 
občutno zmanjšalo izpuste CO2 na 
kilometer; vendar meni, da je stalno 
povečevanje povpraševanja v prometnem 
sektorju, zlasti v cestnem prometu, izničilo 
izboljšanje pri izpustih škodljivih plinov;
opozarja, da so zastoji v mestih razlog za 
40 % izpustov CO2 in 70 % drugih izpustov
iz vozil, ki prispevajo k onesnaženju, in so 
torej drugi največji vir izpustov NOX in 
PM10, ki so zelo škodljivi za zdravje ljudi;
poudarja, da je treba uporabljati 
najnaprednejše tehnologije za zmanjšanje 
izpustov tako pri novih vozilih kot pri 
tistih, ki so že udeležena v prometu;
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Or. it

Predlog spremembe 3
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se je energetska učinkovitost 
pri številnih prevoznih sredstvih v zadnjih
letih izboljšala, kar je občutno zmanjšalo
emisije CO2 na kilometer; vendar meni, da 
je stalno povečevanje povpraševanja v 
prometnem sektorju, zlasti v cestnem 
prometu, izničilo izboljšanje pri emisijah 
škodljivih plinov; opozarja, da so zastoji v 
mestih razlog za 40 % emisij CO2 in 70 % 
drugih emisij iz vozil, ki prispevajo k 
onesnaženju;

1. meni, da bi se energetska učinkovitost 
pri številnih prevoznih sredstvih v 
prihodnjih letih lahko še izboljšala, s 
čimer bi občutno zmanjšali emisije CO2 
na kilometer, in obžaluje, da je stalno 
povečevanje povpraševanja v prometnem 
sektorju, zlasti v cestnem prometu, izničilo 
izboljšanje pri emisijah škodljivih plinov; 
opozarja, da so zastoji v mestih razlog za 
40% emisij CO2 in 70% drugih emisij iz 
vozil, ki prispevajo k onesnaženju;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se je energetska učinkovitost 
pri številnih prevoznih sredstvih v zadnjih 
letih izboljšala, kar je občutno zmanjšalo 
emisije CO2 na kilometer; vendar meni, da 
je stalno povečevanje povpraševanja v 
prometnem sektorju, zlasti v cestnem 
prometu, izničilo izboljšanje pri emisijah
škodljivih plinov; opozarja, da so zastoji v 
mestih razlog za 40 % emisij CO2 in 70 % 
drugih emisij iz vozil, ki prispevajo k 
onesnaženju;

1. meni, da se je energetska učinkovitost 
pri številnih prevoznih sredstvih v zadnjih 
letih izboljšala, kar je občutno zmanjšalo 
izpuste CO2 na kilometer; vendar meni, da 
je stalno povečevanje povpraševanja v 
prometnem sektorju, zlasti v cestnem 
prometu, izničilo izboljšanje pri izpustih
škodljivih plinov; opozarja, da so zastoji v 
mestih razlog za 40 % izpustov CO2 in 
70 % drugih izpustov iz vozil, ki prispevajo 
k onesnaženju; vztraja, da je treba vse 
nove rešitve za zniževanje izpustov CO2 v 
cestnem prometu obravnavati brez 
kakršnega koli pogojevanja;
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Predlog spremembe 5
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da mora prometni sistem 
nuditi uporabnikom najboljše možne 
rešitve za mobilnost, tako da združuje 
trajnostne rešitve z učinkovitimi 
storitvami; ugotavlja, da se bo z boljšo 
povezanostjo različnih vrst prevoza 
izboljšala splošna učinkovitost 
prometnega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 6
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da mora imeti razvoj morskih 
plovnih poti ter pomorskega in 
železniškega prevoza prednost, ker gre za 
okolju prijaznejši vrsti prevoza;

Or. ro

Predlog spremembe 7
Paul Rübig

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bo v prihodnosti mogoče 2. predvideva, da bo v prihodnosti mogoče 
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najbolje kombinirati uporabo različnih 
prevoznih sredstev in izboljšati energetski 
prihranek samo z interoperabilnim 
prometnim sistemom; poudarja, da je 
pomembno internalizirati zunanje stroške, 
da bi se ponovno vzpostavilo ravnovesje 
pri uporabi različnih prevoznih sredstev in 
da bi se v primerih, ko je to mogoče, 
spodbujala uporaba prevoznih sredstev, ki 
manj onesnažujejo;

najbolje kombinirati uporabo različnih 
prevoznih sredstev in izboljšati energetski 
prihranek samo z interoperabilnim 
prometnim sistemom; zato meni, da je 
nujno pripisati več pomena načelu 
somodalnosti, to je soobstoju različnih 
vrst prevoza, in s kampanjami za večjo 
kakovost okrepiti vrste prevoza v skladu z 
njihovimi zmogljivostmi ter jih izgraditi v 
integrirano prometno omrežje;

Or. de

Predlog spremembe 8
Lara Comi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bo v prihodnosti mogoče 
najbolje kombinirati uporabo različnih 
prevoznih sredstev in izboljšati energetski 
prihranek samo z interoperabilnim 
prometnim sistemom; poudarja, da je 
pomembno internalizirati zunanje stroške, 
da bi se ponovno vzpostavilo ravnovesje 
pri uporabi različnih prevoznih sredstev in 
da bi se v primerih, ko je to mogoče, 
spodbujala uporaba prevoznih sredstev, ki 
manj onesnažujejo;

2. meni, da bo energetsko učinkovitost 
mogoče povečati samo z razvojem
evropskega interoperabilnega in 
somodalnega prometnega sistema;
poudarja, da je pomembno internalizirati 
zunanje stroške, ki je ena od možnih 
dopolnilnih rešitev, da bi se ponovno 
vzpostavilo ravnovesje pri uporabi 
različnih prevoznih sredstev in da bi se v 
primerih, ko je to mogoče, spodbujala 
uporaba prevoznih sredstev, ki manj 
onesnažujejo, kar bi zmanjšalo potrebe 
evropskega prometnega sistema po 
energiji in izpuste CO2, NOX ter PM10;

Or. it

Predlog spremembe 9
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bo v prihodnosti mogoče 
najbolje kombinirati uporabo različnih 
prevoznih sredstev in izboljšati energetski 
prihranek samo z interoperabilnim 
prometnim sistemom; poudarja, da je 
pomembno internalizirati zunanje stroške, 
da bi se ponovno vzpostavilo ravnovesje 
pri uporabi različnih prevoznih sredstev in 
da bi se v primerih, ko je to mogoče, 
spodbujala uporaba prevoznih sredstev, ki 
manj onesnažujejo;

2. meni, da bo v prihodnosti mogoče 
najbolje kombinirati uporabo različnih 
prevoznih sredstev in izboljšati energetski 
prihranek samo z interoperabilnim 
prometnim sistemom; poudarja, da je 
pomembno internalizirati zunanje stroške, 
spodbuditi krepitev omrežij kakovostnega 
javnega prevoza, cenovno dostopnega 
večini prebivalstva, da bi se ponovno 
vzpostavilo ravnovesje pri uporabi 
različnih prevoznih sredstev in da bi se v 
primerih, ko je to mogoče, spodbujala 
uporaba prevoznih sredstev, ki manj 
onesnažujejo;

Or. pt

Predlog spremembe 10
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bo v prihodnosti mogoče 
najbolje kombinirati uporabo različnih 
prevoznih sredstev in izboljšati energetski 
prihranek samo z interoperabilnim 
prometnim sistemom; poudarja, da je 
pomembno internalizirati zunanje stroške, 
da bi se ponovno vzpostavilo ravnovesje 
pri uporabi različnih prevoznih sredstev in 
da bi se v primerih, ko je to mogoče, 
spodbujala uporaba prevoznih sredstev, ki 
manj onesnažujejo;

2. meni, da bo v prihodnosti mogoče 
najbolje kombinirati uporabo različnih 
prevoznih sredstev in izboljšati energetski 
prihranek samo z interoperabilnim 
prometnim sistemom; poudarja, da je treba 
nujno čim prej povečati interoperabilnost 
in da je pomembno internalizirati zunanje 
stroške, da bi se ponovno vzpostavilo 
ravnovesje pri uporabi različnih prevoznih 
sredstev in da bi se v primerih, ko je to 
mogoče, spodbujala uporaba prevoznih 
sredstev, ki manj onesnažujejo;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bo v prihodnosti mogoče 
najbolje kombinirati uporabo različnih 
prevoznih sredstev in izboljšati energetski 
prihranek samo z interoperabilnim 
prometnim sistemom; poudarja, da je 
pomembno internalizirati zunanje stroške, 
da bi se ponovno vzpostavilo ravnovesje 
pri uporabi različnih prevoznih sredstev in 
da bi se v primerih, ko je to mogoče,
spodbujala uporaba prevoznih sredstev, ki 
manj onesnažujejo;

2. meni, da bo v prihodnosti mogoče 
najbolje kombinirati uporabo različnih 
prevoznih sredstev in izboljšati energetski 
prihranek samo z interoperabilnim 
prometnim sistemom; poudarja, da je 
pomembno internalizirati zunanje stroške, 
da bi se ponovno vzpostavilo ravnovesje 
pri uporabi različnih prevoznih sredstev in 
da bi se spodbujala uporaba prevoznih 
sredstev, ki manj onesnažujejo;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bo v prihodnosti mogoče 
najbolje kombinirati uporabo različnih 
prevoznih sredstev in izboljšati energetski 
prihranek samo z interoperabilnim 
prometnim sistemom; poudarja, da je 
pomembno internalizirati zunanje stroške, 
da bi se ponovno vzpostavilo ravnovesje 
pri uporabi različnih prevoznih sredstev in 
da bi se v primerih, ko je to mogoče, 
spodbujala uporaba prevoznih sredstev, ki 
manj onesnažujejo;

2. meni, da bo v prihodnosti mogoče 
najbolje kombinirati uporabo različnih 
prevoznih sredstev in izboljšati energetski 
prihranek samo z interoperabilnim 
prometnim sistemom; poudarja, da je 
pomembno internalizirati zunanje stroške, 
da bi se ponovno vzpostavilo ravnovesje 
pri uporabi različnih prevoznih sredstev in 
da bi se v primerih, ko je to mogoče, 
spodbujala uporaba prevoznih sredstev, ki 
manj onesnažujejo, in drugih virov 
energije, od vseh vrst plinskih in tekočih 
goriv, kot so utekočinjeni naftni ter 
utekočinjeni in stisnjeni zemeljski plin, do 
elektrike;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Paul Rübig

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bo v prihodnosti mogoče 
najbolje kombinirati uporabo različnih 
prevoznih sredstev in izboljšati energetski 
prihranek samo z interoperabilnim 
prometnim sistemom; poudarja, da je 
pomembno internalizirati zunanje stroške, 
da bi se ponovno vzpostavilo ravnovesje 
pri uporabi različnih prevoznih sredstev in 
da bi se v primerih, ko je to mogoče, 
spodbujala uporaba prevoznih sredstev, ki 
manj onesnažujejo;

2. meni, da bo v prihodnosti mogoče 
najbolje kombinirati uporabo različnih 
prevoznih sredstev in izboljšati energetski 
prihranek samo z interoperabilnim 
prometnim sistemom; poudarja, da je 
pomembno internalizirati zunanje stroške, 
da bi se ponovno vzpostavilo ravnovesje 
pri uporabi različnih prevoznih sredstev in 
da bi se v primerih, ko je to mogoče, 
spodbujala uporaba prevoznih sredstev, ki 
manj onesnažujejo; podpira zlasti 
mobilnost na električni pogon, da bi se 
povečala uporaba nizkoogljičnih 
tehnologij in celotna učinkovitost v 
prometu;

Or. de

Predlog spremembe 14
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. priznava, da javni sektor pomembno 
vpliva na izboljšanje dostopa do storitev 
manj onesnažujočega javnega prevoza za 
prebivalce, na razvoj osnovnih 
gospodarskih sektorjev, zlasti 
energetskega, na industrijo in turizem, 
spodbujanje gospodarske, socialne in 
ozemeljske kohezije ter na krepitev vloge 
države pri ureditvi, udeležbi in 
posredovanju na ravni trgov v 
sodelovanju z organizacijami 
uporabnikov, pri čemer prevzema vodilno 
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vlogo na področju zagotavljanja storitev 
splošnega pomena; poudarja, da se javno-
zasebna partnerstva v tem sektorju v 
večini primerov uporabljajo le za lažje 
poslovanje gospodarskih skupin in 
zagotavljanje kritja za privatizacije, ki 
škodujejo interesom prebivalstva in 
uporabnikov storitev javnega prevoza;

Or. pt

Predlog spremembe 15
Paul Rübig

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. priznava pomen internalizacije 
zunanjih stroškov pri vseh vrstah prevoza, 
da se ponovno vzpostavi ravnovesje med 
uporabo in zmogljivostmi različnih vrst 
prevoza in se v primerih, ko je to mogoče 
in potrebno, spodbuja uporaba okolju 
prijaznejših vrst prevoza;

Or. de

Predlog spremembe 16
Lara Comi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bodo informacijske in 
komunikacijske tehnologije skupaj s 
satelitskim navigacijskim sistemom Galileo 
omogočile, da se bodo prometni tokovi 
optimizirali ter zmanjšali zastoji v 
mestnem in medmestnem prometu;
ugotavlja, da se prepogosto zgodi, da težka 
vozila potujejo brez tovora ali so 
natovorjena na pol in tako po nepotrebnem 

3. meni, da bodo informacijske in 
komunikacijske tehnologije skupaj s 
satelitskima navigacijskima sistemoma
Galileo in EGNOS omogočile, da se bodo 
prometni tokovi optimizirali ter tako 
zmanjšali zastoji v mestnem in 
medmestnem prometu in da se bodo 
zmanjšali onesnaževalni izpusti in število 
prometnih nesreč; ugotavlja, da se 
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obremenjujejo ceste; od držav članic 
zahteva, naj sprejmejo politiko, ki bo 
podpirala povpraševanje zasebnih 
uporabnikov po inovacijah;

prepogosto zgodi, da težka vozila potujejo 
brez tovora ali so natovorjena na pol in 
tako po nepotrebnem obremenjujejo ceste, 
zaradi česar so tudi bolj nevarna; od držav 
članic zahteva, naj sprejmejo politiko, ki 
bo podpirala povpraševanje zasebnih 
uporabnikov po inovacijah na področju 
prometa in logistike;

Or. it

Predlog spremembe 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bodo informacijske in 
komunikacijske tehnologije skupaj s 
satelitskim navigacijskim sistemom Galileo 
omogočile, da se bodo prometni tokovi 
optimizirali ter zmanjšali zastoji v 
mestnem in medmestnem prometu;
ugotavlja, da se prepogosto zgodi, da težka 
vozila potujejo brez tovora ali so 
natovorjena na pol in tako po nepotrebnem 
obremenjujejo ceste; od držav članic 
zahteva, naj sprejmejo politiko, ki bo 
podpirala povpraševanje zasebnih 
uporabnikov po inovacijah;

3. meni, da bodo informacijske in 
komunikacijske tehnologije skupaj s 
satelitskim navigacijskim sistemom Galileo 
omogočile, da se bodo prometni tokovi 
optimizirali ter zmanjšali zastoji v 
mestnem in medmestnem prometu;
ugotavlja, da se prepogosto zgodi, da težka 
vozila potujejo brez tovora ali so 
natovorjena na pol in tako po nepotrebnem 
obremenjujejo ceste, ter da narašča število 
osebnih vozil, v katerih se prevaža en sam 
potnik, zaradi česar se je povečal 
avtomobilski promet in je močno narasla 
poraba goriva; od držav članic zahteva, naj 
sprejmejo politiko, ki bo podpirala 
povpraševanje zasebnih uporabnikov po 
inovacijah;

Or. en

Predlog spremembe 18
Paul Rübig

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bodo informacijske in 
komunikacijske tehnologije skupaj s 
satelitskim navigacijskim sistemom Galileo 
omogočile, da se bodo prometni tokovi 
optimizirali ter zmanjšali zastoji v 
mestnem in medmestnem prometu; 
ugotavlja, da se prepogosto zgodi, da težka 
vozila potujejo brez tovora ali so 
natovorjena na pol in tako po 
nepotrebnem obremenjujejo ceste; od 
držav članic zahteva, naj sprejmejo 
politiko, ki bo podpirala povpraševanje 
zasebnih uporabnikov po inovacijah;

3. meni, da bodo informacijske in 
komunikacijske tehnologije skupaj s 
satelitskim navigacijskim sistemom Galileo 
omogočile, da se bodo prometni tokovi 
optimizirali ter zmanjšali zastoji v 
mestnem in medmestnem prometu; od 
držav članic zahteva, naj sprejmejo 
politiko, ki bo podpirala povpraševanje 
zasebnih uporabnikov po inovacijah;

Or. de

Predlog spremembe 19
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da je treba sprejeti potrebne 
okvirne pogoje in odprte standarde za 
obetavne tehnologije, ne da bi se kateri od 
tehnologij dajala prevelika prednost;

Or. en

Predlog spremembe 20
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bi bilo treba pri urbanem 
razvoju upoštevati bolj trajnostno 
mobilnost po mestu in med mesti, da bi se 
izboljšala varnost za vse uporabnike cest;
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Or. ro

Predlog spremembe 21
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da so logistika in informacijski 
sistemi pomembni za razvoj inteligentnega 
prometa; izraža podporo števolnim
pobudam na ravni Skupnosti (kot so 
projekt SESAR, sistem ERTMS, storitve 
RIS in sistem SafeSeaNet); poziva države 
članice, naj povečajo naložbe v 
infrastrukturo in inteligentne prometne 
sisteme, naj spodbujajo uporabo javnega 
prevoza in naj z izdajanjem večnamenskih 
vozovnic uvedejo interoperabilno tarifo, da 
bi se optimizirala interoperabilnost 
različnih prevoznih sredstev, zmanjšala 
poraba energije in izboljšala varnost;

4. poudarja, da so logistika in informacijski 
sistemi pomembni za razvoj inteligentnega 
prometa; izraža podporo številnim
pobudam na ravni Skupnosti (kot so 
projekt SESAR, sistem ERTMS, storitve 
RIS in sistem SafeSeaNet); poziva države 
članice, naj povečajo naložbe v 
infrastrukturo, da bi bil prevoz dostopen 
vsem, zlasti osebam z omejeno 
mobilnostjo, in inteligentne prometne 
sisteme, naj spodbujajo uporabo javnega 
prevoza in naj z izdajanjem večnamenskih 
vozovnic uvedejo interoperabilno tarifo, da 
bi se optimizirala interoperabilnost 
različnih prevoznih sredstev, zmanjšala 
poraba energije in izboljšala varnost; 

Or. fr

Predlog spremembe 22
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da so logistika in informacijski 
sistemi pomembni za razvoj inteligentnega 
prometa; izraža podporo števolnim 
pobudam na ravni Skupnosti (kot so 
projekt SESAR, sistem ERTMS, storitve 
RIS in sistem SafeSeaNet); poziva države 
članice, naj povečajo naložbe v 
infrastrukturo in inteligentne prometne 
sisteme, naj spodbujajo uporabo javnega 
prevoza in naj z izdajanjem večnamenskih 

4. poudarja, da so informacijski sistemi in
razvoj inteligentnega prometa pomembni 
za logistiko; izraža podporo števolnim 
pobudam na ravni Skupnosti (kot so 
projekt SESAR, sistem ERTMS, storitve 
RIS in sistem SafeSeaNet); poziva države 
članice, naj povečajo naložbe v 
infrastrukturo in inteligentne prometne 
sisteme, naj spodbujajo uporabo javnega 
prevoza in naj z izdajanjem večnamenskih 
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vozovnic uvedejo interoperabilno tarifo, da 
bi se optimizirala interoperabilnost 
različnih prevoznih sredstev, zmanjšala 
poraba energije in izboljšala varnost;

vozovnic uvedejo interoperabilno tarifo, da 
bi se optimizirala interoperabilnost 
različnih prevoznih sredstev, zmanjšala 
poraba energije in z uvedbo naprednih 
tehnologij izboljšala varnost na cestah ter 
splošna varnost vozil;

Or. en

Predlog spremembe 23
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da so logistika in informacijski 
sistemi pomembni za razvoj inteligentnega 
prometa; izraža podporo števolnim 
pobudam na ravni Skupnosti (kot so 
projekt SESAR, sistem ERTMS, storitve 
RIS in sistem SafeSeaNet); poziva države 
članice, naj povečajo naložbe v 
infrastrukturo in inteligentne prometne 
sisteme, naj spodbujajo uporabo javnega 
prevoza in naj z izdajanjem večnamenskih 
vozovnic uvedejo interoperabilno tarifo, da 
bi se optimizirala interoperabilnost 
različnih prevoznih sredstev, zmanjšala 
poraba energije in izboljšala varnost;

4. poudarja, da so intermodalni 
informacijski sistemi in razvoj 
inteligentnega prometa pomembni za 
logistiko; izraža podporo števolnim 
pobudam na ravni Skupnosti (kot so 
projekt SESAR, sistem ERTMS, storitve 
RIS in sistem SafeSeaNet); poziva države 
članice, naj povečajo naložbe v 
infrastrukturo in zlasti v intermodalne 
inteligentne prometne sisteme, naj 
spodbujajo uporabo javnega prevoza in naj 
z izdajanjem večnamenskih vozovnic 
uvedejo interoperabilno tarifo, da bi se 
optimizirala interoperabilnost različnih 
prevoznih sredstev, zmanjšala poraba 
energije in izboljšala varnost;

Or. en

Predlog spremembe 24
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da so logistika in informacijski 
sistemi pomembni za razvoj inteligentnega 

4. poudarja, da so intermodalni 
informacijski sistemi in razvoj 
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prometa; izraža podporo števolnim 
pobudam na ravni Skupnosti (kot so 
projekt SESAR, sistem ERTMS, storitve 
RIS in sistem SafeSeaNet); poziva države 
članice, naj povečajo naložbe v 
infrastrukturo in inteligentne prometne 
sisteme, naj spodbujajo uporabo javnega 
prevoza in naj z izdajanjem večnamenskih 
vozovnic uvedejo interoperabilno tarifo, da 
bi se optimizirala interoperabilnost 
različnih prevoznih sredstev, zmanjšala 
poraba energije in izboljšala varnost;

inteligentnega prometa pomembni za 
logistiko; izraža podporo števolnim 
pobudam na ravni Skupnosti (kot so 
projekt SESAR, sistem ERTMS, storitve 
RIS in sistem SafeSeaNet); poziva države 
članice, naj povečajo naložbe v 
infrastrukturo in intermodalne inteligentne 
prometne sisteme, naj spodbujajo uporabo 
javnega prevoza in naj z izdajanjem 
večnamenskih vozovnic uvedejo 
interoperabilno tarifo, da bi se optimizirala
interoperabilnost različnih prevoznih 
sredstev, zmanjšala poraba energije in 
izboljšala varnost;

Or. en

Predlog spremembe 25
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4bis. poudarja, da električna mobilnost ni 
pomembna samo kot sredstvo za 
izboljšanje energetske učinkovitosti 
prometa kot celote, ampak tudi kot način 
za vključitev obnovljivih energetskih virov 
v elektroenergetski sistem in s tem 
povečanje njegove učinkovitosti; poziva 
Komisijo in države članice, naj se ob 
podpori lokalnih uprav jasno zavzamejo 
za projekte, ki bi dokazovali tehnično in 
energetsko izvedljivost električne 
mobilnosti v urbanem okolju in bili 
osnova za določitev regulativnih ukrepov 
za spodbujanje te tehnologije, kot so 
davčni ukrepi ob nakupu ali uporabi vozil, 
homologacija, tarife za dobavo;

Or. es
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Predlog spremembe 26
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja napredek na področju 
varnosti cestnega prometa z uporabo 
novih tehnologij, sistemov radijske 
navigacije in vedno strožjih tehničnih 
konstrukcijskih standardov, ki so na 
primer namenjeni varnosti pešcev; vendar 
ugotavlja, da cilj razpoloviti število žrtev v 
cestnem prometu do leta 2010, ki je bil 
zastavljen v beli knjigi leta 2001, ni bil 
dosežen;

Or. it

Predlog spremembe 27
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da bi bilo treba pri razvoju 
trajnostnega prometa upoštevati potrebe 
invalidov, da se poveča njihova mobilnost;

Or. ro

Predlog spremembe 28
Bernd Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Evropsko komisijo, naj za 
krepitev trajnostnega nizkoogljičnega 
sektorja mobilnosti razvije integrirano 
politiko, ki bo skupaj zasnovala in 



AM\803592SL.doc 17/23 PE438.447v01-00

SL

združevala inovacije, kot so inteligentni 
prevozni sistemi (ITS), spodbujanje 
raziskav, konkurenčno pravo, 
notranjetržna pravila (npr. kabotažo) in 
politike na področju logistike;

Or. de

Predlog spremembe 29
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva industrijo in raziskovalne 
institucije, naj na mednarodnih trgih 
povečajo in dodatno razvijejo 
konkurenčne evropske tehnologije, s 
katerimi bodo vse vrste vozil, v zasebni ali 
javni in komercialni rabi, varnejše in 
okolju prijaznejše; 

Or. it

Predlog spremembe 30
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. spodbuja proizvajalce avtomobilov in 
težkih vozil, naj uporabljajo tehnologije, 
ki so na voljo, da bi pridobili osnovne 
informacije o medsebojnem vplivanju 
ceste in vozila ter vremenskih razmerah, 
ter naj široko uporabljajo notranji 
(varnostni) sistem za preslikavo osnovnih 
podatkov (hitrost, navigacija, čas vožnje 
in podobno) na vetrobransko steklo, da bi 
se spodbujalo okolju prijazno obnašanje 
za volanom; poziva države članice, naj 
spodbujajo nove informacijske in 
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izobraževalne kampanje za udeležence v 
prometu;

Or. it

Predlog spremembe 31
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo raziskave v sektorju prometa, 
varnosti in trajnostne mobilnosti, naj 
sprejmejo pozitivne ukrepe za podporo 
uporabi prevoznih sredstev, ki manj 
onesnažujejo, naj izboljšajo obstoječo 
logistiko in infrastrukturo, naj v kratkem 
času dokončajo že financirane projekte 
TEN-T in naj prihodnja prometna omrežja 
v skladu z izvajanjem lizbonske agende 
načrtujejo na integriran, koherenten in 
funkcionalen način.

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo raziskave v sektorju prometa s 
povečanjem izdatkov za raziskave in 
razvoj novih tehnologij, varnosti in 
trajnostne mobilnosti, naj sprejmejo 
pozitivne ukrepe za podporo uporabi 
prevoznih sredstev, ki manj onesnažujejo, 
naj izboljšajo obstoječo logistiko in 
infrastrukturo, naj v kratkem času 
dokončajo že financirane projekte TEN-T 
in naj prihodnja prometna omrežja v skladu 
z izvajanjem lizbonske agende načrtujejo 
na integriran, koherenten in funkcionalen 
način;

Or. en

Predlog spremembe 32
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. se strinja z mnenjem Komisije, da je za 
dopolnitev notranjega trga treba 
liberalizirati prometni sektor, zlasti 
železniški promet; meni, da je treba v tem 
sektorju tako kot v drugih pravično 
izvajati določbe o dejansko prosti 
konkurenco, da bi se omogočil dostop do 
trga ali vsaj zagotavljala vzajemnost; upa, 
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da bo Evropa nastopila enotno pri 
vprašanjih prometne in energetske 
politike ter pri odnosih s tretjimi 
državami;

Or. it

Predlog spremembe 33
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. spodbuja Komisijo, naj podpre 
politike, ki bodo pospeševale proizvodnjo 
in uporabo vozil z ničelnimi izpusti, kot so 
električna vozila, v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 34
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva k vzpostavitvi skupnega 
evropskega rezervacijskega sistema, da bi 
se povečala učinkovitost različnih vrst 
prevoza in poenostavila ter povečala 
njihova interoperabilnost;

Or. sv

Predlog spremembe 35
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo trajnostne čezmejne prometne 
projekte z državami evropske sosedske 
politike, zlasti Ukrajino, saj je 
pomanjkanje primerno delujočih povezav 
med železniškimi in cestnimi omrežji ter 
celinskimi plovnimi potmi pomemben 
dejavnik za skoraj izključno uporabo 
težkih tovornih vozil na regionalnih 
cestah;

Or. en

Predlog spremembe 36
Bernd Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj si odločno prizadevajo za 
hitro izvedbo standardizacije inovacij v 
sektorju mobilnosti, da se pospeši 
pojavitev nove tehnologije, na primer na 
področju elektronske mobilnosti, na trgu;

Or. de

Predlog spremembe 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da mora prometni sektor v 
času, ko se krčijo naftni viri in je treba 
bistveno zmanjšati izpuste toplogrednih 
plinov, težiti k tehnološkemu prehodu, 
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med drugim na električna vozila; poziva 
Komisijo, naj zagotovi primerne okvirne 
pogoje za razvoj električnih vozil, med 
drugim z zagotavljanjem stalne podpore 
za raziskave in razvoj ter postopke 
standardizacije, s spodbujanjem strožjih 
omejitev za izpuste pri vozilih in 
obdavčitve avtomobilov na osnovi izpustov 
toplogrednih plinov ter z revizijo direktive 
o označevanju vozil in smernic najboljše 
prakse;

Or. en

Predlog spremembe 38
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da bi morala strategija EU 2020 
vključevati tudi razvoj trajnostnega 
prometa;

Or. ro

Predlog spremembe 39
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. ugotavlja, da je izvajanje projektov 
TEN-T znatno napredovalo; zato meni, da 
bi morali ti projekti ostati v središču 
prometne politike EU, zlasti tisti, ki se 
načrtujejo ali izvajajo v najbolj izoliranih 
regijah EU, kjer ni potrebne prometne 
infrastrukture in povezav s preostalo 
Evropo za prevoz ljudi in blaga;

Or. en
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Predlog spremembe 40
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da je treba železniški sektor 
povsem liberalizirati, da se bo z 
izboljšanjem raznolikosti ponudnikov 
storitev, kakovosti in storitev povečala 
njegova konkurenčnost v primerjavi z 
drugimi vrstami prevoza;

Or. sv

Predlog spremembe 41
Bernd Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva Evropsko komisijo, naj 
aktivneje spremlja strukturne spremembe 
v sektorju mobilnosti, da bo ta osrednji 
sektor evropske industrije ostal 
perspektiven, delovna mesta v njem pa 
varna. To lahko obsega preoblikovanje 
avtomobilskih proizvajalcev v ponudnike 
mobilnih storitev, razširitev sposobnosti in 
kvalifikacij zaposlenih, predvidevanje 
razvoja nekega proizvoda, sektorja ali 
sistema, vzpostavitev evropske opazovalne 
točke za industrijske spremembe v
sektorju mobilnosti ter oblikovanje 
regionalnih mentorstev in zagotavljanje 
podpore iz strukturnih skladov, da se 
podpre trajnostna mobilnost oseb in blaga 
ter čim bolj omejijo motnje zaradi 
strukturnih sprememb v sektorju 
mobilnosti;

Or. de
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Predlog spremembe 42
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. obžaluje, da cilj prepoloviti do leta 
2010 število žrtev v cestnem prometu, ki je 
bil leta 2001 določen v beli knjigi, ni bil 
dosežen; poziva Komisijo, naj predstavi 
nadaljnjo strategijo z jasno opredeljenimi 
ukrepi za učinkovitejši boj proti 
prometnim nesrečam;

Or. en


