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Predlog spremembe 1
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da se mora Evropska unija 
preusmeriti v bolj učinkovit prometni 
sektor, ki bo prispeval k njenim ciljem za 
zmanjšanje emisij in za manjšo energetsko 
odvisnost;

1. priznava, da se mora Evropska unija 
preusmeriti v bolj trajnosten in učinkovit 
prometni sektor, ki bo prispeval k njenim 
ciljem za zmanjšanje emisij, manjšo 
energetsko odvisnost in celovito 
povezovanje regij EU, da bi bila 
konkurenčna v svetovnem gospodarstvu;
je prepričan, da bo to spodbudilo tudi 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da se mora Evropska unija 
preusmeriti v bolj učinkovit prometni 
sektor, ki bo prispeval k njenim ciljem za 
zmanjšanje emisij in za manjšo energetsko 
odvisnost;

1. priznava, da se mora Evropska unija 
preusmeriti v bolj učinkovit in 
konkurenčen prometni sektor, ki bo 
prispeval k njenim ciljem za zmanjšanje 
emisij in za manjšo energetsko odvisnost;

Or. en

Predlog spremembe 3
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da se mora Evropska unija 
preusmeriti v bolj učinkovit prometni 
sektor, ki bo prispeval k njenim ciljem za 
zmanjšanje emisij in za manjšo energetsko 
odvisnost;

1. priznava, da se mora Evropska unija 
preusmeriti v bolj učinkovit prometni 
sektor, ki bo prispeval k njenim ciljem za 
zmanjšanje emisij in za manjšo energetsko 
odvisnost zlasti od nestabilnih in 
nedemokratičnih režimov;

Or. da

Predlog spremembe 4
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da se mora Evropska unija 
preusmeriti v bolj učinkovit prometni 
sektor, ki bo prispeval k njenim ciljem za 
zmanjšanje emisij in za manjšo energetsko 
odvisnost;

1. priznava, da se mora Evropska unija 
preusmeriti v bolj učinkovit prometni 
sektor, ki bo prispeval k njenim ciljem za 
zmanjšanje emisij, manjši energetski 
odvisnosti ter konkurenčnosti in rasti;

Or. en

Predlog spremembe 5
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja na številne pobude, ki jih je 
Evropska unija sprejela za spodbujanje 
konkurenčnosti in učinkovitosti 
evropskega prometnega sektorja, kot so 
evrovinjeta, uvedba inteligentnih 
prometnih sistemov, učinkovitost porabe 
goriva za vozila in označevanje 
pnevmatik;
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Or. en

Predlog spremembe 6
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je prometni sektor 
odgovoren za več kot četrtino vseh emisij 
CO2 v EU, da emisije v prometnem 
sektorju še naprej naraščajo in da se mora 
prometni sektor preusmeriti k novim, 
okolju prijaznejšim tehnologijam, če naj 
ta trend dejansko zaustavi;

Or. da

Predlog spremembe 7
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba v prometnem 
sektorju odpraviti neustreznost 
infrastrukture, ki naj bi spodbujala
energetsko učinkovitost, in da je treba v 
tem sektorju okrepiti prizadevanja za
ukrepe na omenjenem področju, saj je 
prihranjena energija še vedno najcenejša, 
najbolj konkurenčna, najčistejša in 
najvarnejša oblika energije; 

Or. lt

Predlog spremembe 8
Silvia-Adriana Ţicău
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. se zaveda izjemno pomembnega 
prispevka prometnega sektorja k 
industrijski politiki, konkurenčnosti in 
trgovinski bilanci EU; ugotavlja, da je leta 
2009 izvoz strojev in opreme v prometnem 
sektorju znašal 454,7 milijard EUR, kar je 
41,5 % vsega izvoza izven držav EU-27; 
poleg tega ugotavlja, da je EU leta 2009 
zabeležila najvišje trgovinske presežke na 
področju strojev in opreme v prometnem 
sektorju (112,6 milijard EUR) in 
prevoznih storitev (21,5 milijard EUR);

Or. ro

Predlog spremembe 9
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da politike za varčevanje z 
energijo v prometnem sektorju ne smejo 
omejevati mobilnosti ter da je treba 
zahteve za zmanjšanje emisij oceniti glede 
na njihov učinek na konkurenčnost; 
meni, da bi lahko z viri gospodaren 
prometni sektor oblikovali le s pomočjo 
uravnoteženega političnega pristopa, ki bo 
gospodarskim akterjem dajal ustrezne 
spodbude;

črtano

Or. da

Predlog spremembe 10
Rolandas Paksas
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da politike za varčevanje z 
energijo v prometnem sektorju ne smejo 
omejevati mobilnosti ter da je treba 
zahteve za zmanjšanje emisij oceniti glede 
na njihov učinek na konkurenčnost; meni, 
da bi lahko z viri gospodaren prometni 
sektor oblikovali le s pomočjo 
uravnoteženega političnega pristopa, ki bo 
gospodarskim akterjem dajal ustrezne 
spodbude;

2. poudarja, da politike za varčevanje z 
energijo v prometnem sektorju ne smejo 
omejevati mobilnosti ter da je treba 
zahteve za zmanjšanje emisij oceniti glede 
na njihov učinek na konkurenčnost; poziva 
k vzpostavitvi novega finančnega 
instrumenta znotraj finančnega okvira za 
obdobje 2014–2020, ki bo omogočil 
sofinanciranje načrtov mobilnosti v 
mestih; meni, da bi lahko z viri gospodaren 
prometni sektor oblikovali le s pomočjo 
uravnoteženega in raznolikega političnega 
pristopa, ki bo gospodarskim akterjem 
dajal ustrezne spodbude in vključeval 
različne deležnike, vključno z lokalnimi in 
regionalnimi organi, načrtovalci 
infrastrukture, prevoznimi podjetji in 
splošno javnostjo; opozarja na dejstvo, da 
mora biti uvajanje pomembnih tehničnih 
dognanj na področju tehnologije vozil 
nujno povezano s spoštovanjem omejitev 
glede emisij hrupa in nadzorom 
onesnaženja zraka;

Or. lt

Predlog spremembe 11
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da politike za varčevanje z 
energijo v prometnem sektorju ne smejo 
omejevati mobilnosti ter da je treba 
zahteve za zmanjšanje emisij oceniti glede 
na njihov učinek na konkurenčnost; meni, 
da bi lahko z viri gospodaren prometni 

2. poudarja, da politike za varčevanje z 
energijo in zmanjšanje emisij v 
prometnem sektorju ne smejo omejevati 
mobilnosti ter da je treba zahteve za 
zmanjšanje emisij oceniti glede na njihov 
učinek na konkurenčnost, nove cilje pa je 
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sektor oblikovali le s pomočjo 
uravnoteženega političnega pristopa, ki bo 
gospodarskim akterjem dajal ustrezne 
spodbude;

mogoče postavljati le, če obstaja široko 
soglasje med vsemi udeleženimi stranmi 
in če je cilje mogoče doseči z uporabo 
rezultatov tehnološkega napredka; meni, 
da bi lahko z viri gospodaren prometni 
sektor oblikovali le s pomočjo 
uravnoteženega političnega pristopa, ki bo 
gospodarskim akterjem dajal ustrezne 
spodbude;

Or. en

Predlog spremembe 12
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da politike za varčevanje z 
energijo v prometnem sektorju ne smejo
omejevati mobilnosti ter da je treba 
zahteve za zmanjšanje emisij oceniti glede 
na njihov učinek na konkurenčnost; meni, 
da bi lahko z viri gospodaren prometni 
sektor oblikovali le s pomočjo 
uravnoteženega političnega pristopa, ki bo 
gospodarskim akterjem dajal ustrezne 
spodbude;

2. poudarja, da politike za varčevanje z 
energijo v prometnem sektorju ne bi smele
omejevati mobilnosti in da bodo standardi 
za učinkovito porabo goriva spodbudili 
konkurenčnost in inovativnost EU ter 
prispevali k znatnim prihrankom za 
podjetja in potrošnike, ki temeljijo na 
stroškovni analizi življenjskega cikla;
meni, da bi lahko z viri gospodaren 
prometni sektor oblikovali le s pomočjo 
uravnoteženega političnega pristopa, ki bo 
gospodarskim akterjem dajal ustrezne 
spodbude;

Or. en

Predlog spremembe 13
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da politike za varčevanje z 
energijo v prometnem sektorju ne smejo 
omejevati mobilnosti ter da je treba 
zahteve za zmanjšanje emisij oceniti glede 
na njihov učinek na konkurenčnost; meni, 
da bi lahko z viri gospodaren prometni 
sektor oblikovali le s pomočjo 
uravnoteženega političnega pristopa, ki bo 
gospodarskim akterjem dajal ustrezne 
spodbude;

2. poudarja, da je treba zahteve za 
zmanjšanje emisij oceniti glede na njihov 
učinek na konkurenco med načini 
prevoza; meni, da bi lahko z viri 
gospodaren prometni sektor oblikovali le s 
pomočjo uravnoteženega političnega 
pristopa, ki bo gospodarskim akterjem 
dajal ustrezne spodbude;

Or. en

Predlog spremembe 14
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da politike za varčevanje z 
energijo v prometnem sektorju ne smejo 
omejevati mobilnosti ter da je treba 
zahteve za zmanjšanje emisij oceniti glede 
na njihov učinek na konkurenčnost; meni, 
da bi lahko z viri gospodaren prometni 
sektor oblikovali le s pomočjo 
uravnoteženega političnega pristopa, ki bo 
gospodarskim akterjem dajal ustrezne 
spodbude;

2. poudarja, da politike za varčevanje z 
energijo v prometnem sektorju ne smejo 
omejevati mobilnosti ter da je treba 
zahteve za zmanjšanje emisij oceniti glede 
na njihov učinek na konkurenčnost 
evropske industrije; meni, da bi lahko z 
viri gospodaren prometni sektor oblikovali 
le s pomočjo uravnoteženega in 
povezanega političnega pristopa, ki bo 
gospodarskim akterjem dajal ustrezne 
spodbude;

Or. en

Predlog spremembe 15
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja velike možnosti energetske 
učinkovitosti in obnovljivih virov energije 
za prometni sektor; poudarja, da je 
energetske in podnebne cilje v prometnem 
sektorju mogoče doseči z uporabo 
mešanice različnih virov energije in z 
izkoriščanjem obstoječih možnosti 
varčevanja z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 16
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da so številne inovacije na 
področju učinkovite porabe goriva na trgu 
na voljo že danes;

Or. en

Predlog spremembe 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja pomen spodbujanja 
električne mobilnosti za doseganje ciljev 
EU 2020; poziva Komisijo in države 
članice, naj čim prej sprejmejo skupne 
interoperabilne standarde in uvedejo 
infrastrukturo za polnjenje po celotni EU;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja velike možnosti informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij pri 
zmanjšanju emisij v prometu pri potovanjih
in tovornem prometu; poudarja, da je treba 
spodbujati inovativne rešitve, kot so 
optimirano načrtovanje poti, 
intermodalnost ali komunikacija med vozili 
in infrastrukturo; opozarja, da je mogoče s 
pomočjo uporabe informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij zmanjšati 
potrebo po potovanjih,

3. poudarja velike možnosti informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij ter 
inteligentnih prevoznih sistemov in 
storitev pri zmanjšanju emisij v prometu 
pri potniškem in tovornem prometu; meni, 
da je treba povečati obveznosti 
prometnega sektorja v zvezi s tehnologijo 
in spodbujati učinkovitejšo organiziranost 
prevoznih storitev; poudarja, da je treba 
spodbujati inovativne rešitve, kot so 
optimirano načrtovanje poti, 
intermodalnost ali komunikacija med vozili 
in infrastrukturo; opozarja, da je mogoče s 
pomočjo uporabe informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij zmanjšati 
potrebo po potovanjih;

Or. lt

Predlog spremembe 19
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja velike možnosti informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij pri 
zmanjšanju emisij v prometu pri potovanjih
in tovornem prometu; poudarja, da je treba 
spodbujati inovativne rešitve, kot so 
optimirano načrtovanje poti, 
intermodalnost ali komunikacija med vozili 
in infrastrukturo; opozarja, da je mogoče s 
pomočjo uporabe informacijskih in 

3. poudarja velike možnosti informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij pri 
zmanjšanju emisij v prometu pri potniškem
in tovornem prometu, predvsem v zvezi z 
bodočim energetskim sistemom, v katerem 
igra prevoz na elektriko ključno vlogo;
poudarja, da je treba spodbujati inovativne 
rešitve, kot so optimirano načrtovanje poti, 
intermodalnost ali komunikacija med vozili 
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komunikacijskih tehnologij zmanjšati 
potrebo po potovanjih,

in infrastrukturo; opozarja, da je mogoče s 
pomočjo uporabe informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij zmanjšati 
potrebo po potovanjih;

Or. da

Predlog spremembe 20
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja velike možnosti informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij pri 
zmanjšanju emisij v prometu pri potovanjih
in tovornem prometu; poudarja, da je treba 
spodbujati inovativne rešitve, kot so 
optimirano načrtovanje poti, 
intermodalnost ali komunikacija med vozili 
in infrastrukturo; opozarja, da je mogoče s 
pomočjo uporabe informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij zmanjšati 
potrebo po potovanjih,

3. poudarja velike možnosti informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij pri 
zmanjšanju emisij v prometu pri potniškem
in tovornem prometu; poudarja, da je treba 
spodbujati inovativne rešitve, kot so 
optimirano načrtovanje poti, 
intermodalnost ali komunikacija med vozili 
in infrastrukturo; opozarja, da je mogoče s 
pomočjo uporabe informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij zmanjšati 
potrebo po potovanjih tako za 
posameznike kot podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 21
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja velike možnosti informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij pri 
zmanjšanju emisij v prometu pri potovanjih
in tovornem prometu; poudarja, da je treba 
spodbujati inovativne rešitve, kot so 
optimirano načrtovanje poti, 

3. poudarja velike možnosti informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij ter 
inteligentnih prevoznih sistemov pri 
zmanjšanju emisij v prometu pri potniškem
in tovornem prometu; poudarja, da je treba 
spodbujati inovativne rešitve, kot so 
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intermodalnost ali komunikacija med vozili 
in infrastrukturo; opozarja, da je mogoče s 
pomočjo uporabe informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij zmanjšati 
potrebo po potovanjih,

optimirano načrtovanje poti, 
intermodalnost ali komunikacija med vozili 
in infrastrukturo; opozarja, da je mogoče s 
pomočjo uporabe informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij in zlasti 
videokonferenc zmanjšati potrebo po 
potovanjih;

Or. ro

Predlog spremembe 22
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja potrebo po rešitvah za 
intermodalni promet; poudarja, da 
posamezni načini prevoza ne morejo 
izpolniti vseh zahtev, saj obstaja očitna 
potreba po pametnejši kombinaciji 
cestnega, železniškega, letalskega in 
ladijskega prometa;

Or. en

Predlog spremembe 23
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bo uporaba informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij v sektorju 
cestnega prometa ter njegovih povezav z 
drugimi vrstami prevoza bistveno 
prispevala k povečanju okoljske 
uspešnosti, učinkovitosti (vključno z 
energetsko učinkovitostjo), varnosti in 
zanesljivosti v cestnem prometu (vključno 
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s prevozom nevarnega blaga), javne 
varnosti ter mobilnosti potnikov in tovora, 
hkrati pa zagotovila ustrezno delovanje 
notranjega trga, večjo konkurenčnost in 
višjo raven zaposlenosti. Da bi zagotovili 
usklajeno in učinkovito rabo inteligentnih 
prometnih sistemov (ITS) v celotni Uniji, 
je treba za vsak primer posebej oblikovati 
celo vrsto specifikacij, vključno s 
standardi. Ti se morajo izvajati v okviru 
naslednjih prednostnih ukrepov in 
področij: zagotavljanje informacijskih 
storitev o možnostih multimodalnega 
prometa na ravni EU; zagotavljanje 
storitev prometnih informacij v realnem 
času v vsej EU; podatki in postopki za 
nudenje najosnovnejših prometnih 
informacij v zvezi z varnostjo v cestnem 
prometu, ki naj bi bili, kjer je to mogoče, 
za uporabnike brezplačni; usklajeno 
zagotavljanje razpoložljivosti sistema e-
klic, ki naj bi bil interoperabilen v vsej 
Uniji; zagotavljanje informacijskih 
storitev glede varnih parkirišč za 
tovornjake in gospodarska vozila; nudenje 
možnosti za rezervacijo varnih parkirišč 
za takšna vozila;

Or. ro

Predlog spremembe 24
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja nujno potrebo po 
prilagoditvi politike za standardizacijo 
IKT razvoju na trgu, ki zahteva 
interoperabilnost, kar bo prispevalo k 
pospešitvi dejavnosti glede tehničnih 
standardov za električna vozila ter 
pametna omrežja in števce, ki se morajo 
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zaključiti do leta 2012;

Or. en

Predlog spremembe 25
Bendt Bendtsen, Lambert van Nistelrooij, Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ponovno poudarja stališče 
Parlamenta, da obstaja potreba po 
obsežnejši uporabi modularnih cestnih 
vlakov in da ti predstavljajo trajnostno 
rešitev, ki prispeva k višji ravni energetske 
učinkovitosti v sektorju cestnega prevoza; 
poleg tega priznava, da različna pravila, s 
katerimi se srečujejo modularni cestni 
vlaki pri prečkanju državnih mej, 
negativno vplivajo na večjo uporabo tega 
načina cestnega prevoza; poziva Komisijo, 
naj preuči, katere razlike v pravilih bi bilo 
mogoče enostavno premostiti in kako bi 
bilo mogoče zagotoviti večje ravni 
čezmejnega prevoza z modularnimi 
cestnimi vlaki;

Or. en

Predlog spremembe 26
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. meni, da so v kontekstu aplikacij in 
storitev inteligentnih prometnih sistemov, 
ki zahtevajo natančne in zanesljive 
podatke ter informacije glede določanja 
položaja vozil, potrebne infrastrukture, ki 
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uporabljajo satelitsko tehnologijo ali 
druge oblike naprednih tehnologij, s 
katerimi bi zagotovili izvajanje 
predpisanih standardov glede točnosti; 
meni, da bi se najnovejše tehnologije, kot 
so radiofrekvenčna identifikacija (RFID) 
ali EGNOS/Galileo, lahko uporabile pri 
izvajanju aplikacij inteligentnih 
prometnih sistemov, predvsem za 
določanje položaja blaga in njegovemu 
sledenju v tranzitu, vključno s tranzitom v 
okviru intermodalnega prevoza;

Or. ro

Predlog spremembe 27
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da lahko evropske raziskave 
ponudijo nove rešitve za večjo učinkovitost 
v prometu, ter pozdravlja strateški pristop 
Komisije k temu vprašanju; meni, da je 
treba učinkoviteje tržiti rezultate raziskav;

4. poudarja, da lahko evropske raziskave 
ponudijo nove rešitve za večjo učinkovitost 
v prometu, ter pozdravlja strateški pristop 
Komisije k temu vprašanju; poudarja 
potrebo po podprogramu, ki bi bil 
posvečen mobilnosti in bi si prizadeval za 
povečanje učinkovitosti prometnega 
sektorja, npr. s spodbujanjem pametnih in 
interoperabilnih sistemov usmerjanja za 
vse vrste prometa, ki bi se povezali s 
sistemi, kot so Galileo, SESAR, ERTMS 
ipd.; nadalje meni, da je treba učinkoviteje 
tržiti rezultate raziskav;

Or. en

Predlog spremembe 28
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da lahko evropske raziskave 
ponudijo nove rešitve za večjo učinkovitost 
v prometu, ter pozdravlja strateški pristop
Komisije k temu vprašanju; meni, da je 
treba učinkoviteje tržiti rezultate raziskav;

4. poudarja, da lahko evropske raziskave 
ponudijo nove rešitve za večjo učinkovitost 
v prometu, ter pozdravlja strateški pristop 
Komisije k temu vprašanju; meni, da je 
treba učinkoviteje tržiti rezultate raziskav, 
potrebne pa so tudi nadaljnje raziskave o 
vključevanju vedno večjih količin energije 
iz obnovljivih virov v pametnejši 
energetski sistem, v katerem predstavlja 
prevoz na elektriko osrednji vidik rešitve; 

Or. da

Predlog spremembe 29
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da lahko evropske raziskave 
ponudijo nove rešitve za večjo učinkovitost 
v prometu, ter pozdravlja strateški pristop 
Komisije k temu vprašanju; meni, da je 
treba učinkoviteje tržiti rezultate raziskav;

4. poudarja, da lahko evropske raziskave 
ponudijo nove rešitve za zmanjšanje emisij 
CO2 in večjo učinkovitost v prometu, ter 
pozdravlja strateški pristop Komisije k 
temu vprašanju; meni, da je treba 
učinkoviteje tržiti rezultate raziskav;

Or. ro

Predlog spremembe 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj na stroškovno 
učinkovit način spodbuja razvoj in 
uporabo inovativnih naprav za povečanje 
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energetske učinkovitosti (na primer 
spojlerji za tovornjake in druge oblike 
izboljšane aerodinamike ali delovanja) za 
vse vrste prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 31
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. spodbuja Komisijo, Svet, lokalne 
organe in industrijo, naj razpravo o 
„električni mobilnosti“ umestijo v dobro 
uravnotežen okvir, ki bo vključeval 
možnosti cvetočega trga električnih koles 
in dolgoletne izkušnje množičnega 
prevoza z električnimi tramvaji in vlaki;

Or. en

Predlog spremembe 32
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da povečanje raznovrstnosti 
goriv in krepitev energetske varnosti 
predstavljata dva od pomembnejših izzivov 
za prometni sektor EU, h katerima lahko 
znatno prispeva doma proizvedena 
električna energija iz različnih 
energetskih nosilcev;

Or. en
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Predlog spremembe 33
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. izpostavlja pomen programa SESAR 
(raziskave upravljanja zračnega prometa 
v okviru enotnega evropskega neba) za 
vzpostavitev „enotnega evropskega neba“ 
in poziva k certificiranju sistema EGNOS, 
glede na to da ta predstavlja bistveni 
element z vidika uporabe v civilnem 
letalstvu;

Or. ro

Predlog spremembe 34
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da mora Evropska unija 
ohraniti svoj trden položaj na svetovnem 
trgu trajnostnih produktov za promet in 
mobilnost, kot so sistemi za železniško 
signalizacijo in infrastrukturo ter 
programska oprema za upravljanje 
mobilnosti; zato vztraja, da mora Unija 
povečati svoja prizadevanja na področju 
raziskav in razvoja trajnostnega 
kopenskega prometa;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zagovarja večjo vlogo trajnostnih
biogoriv v mešanici energetskih virov EU; 
vendar ugotavlja, da mora biti uvajanje 
večjega deleža biogoriv dobro 
pripravljeno, objavljeno in izvedeno, da 
morajo biti vse zainteresirane strani 
pripravljene na oskrbo z zahtevano 
mešanico goriva ob času uvedbe ter da
morajo javni organi pojasniti posledice 
sprememb v gorivni mešanici.

5. opozarja, da posredna sprememba rabe 
zemljišč (ILUC) ni zajeta v direktivo o 
obnovljivih virih energije, zaradi česar 
emisije, ki so posledica posredne 
spremembe rabe zemljišč, še niso 
vključene v izračune toplogrednih plinov v 
okviru analize življenjskega cikla ; 
poudarja potrebo po previdnosti pri 
poudarjanju večje vloge biogoriv v 
mešanici energetskih virov v EU, dokler 
merila trajnostnosti ne bodo 
posodobljena, predvsem z upoštevanjem 
posameznih dejavnikov surovin, 
povezanih s posredno spremembo rabe 
zemljišč (ILUC); še naprej vztraja pri 
strogem spremljanju in izvrševanju, s 
čimer bi zagotovili spoštovanje teh meril;
vendar ugotavlja, da morajo javni organi 
pojasniti posledice sprememb v gorivni 
mešanici.

Or. en

Predlog spremembe 36
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zagovarja večjo vlogo trajnostnih 
biogoriv v mešanici energetskih virov EU; 
vendar ugotavlja, da mora biti uvajanje 
večjega deleža biogoriv dobro pripravljeno, 
objavljeno in izvedeno, da morajo biti vse 
zainteresirane strani pripravljene na oskrbo 

5. zagovarja vlogo resnično trajnostnih 
biogoriv v mešanici energetskih virov EU; 
poziva Komisijo, naj nemudoma pripravi 
zakonodajni predlog, ki bo obravnaval 
vprašanje posredne spremembe rabe 
zemljišč (ILUC); poudarja okoljske in 
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z zahtevano mešanico goriva ob času 
uvedbe ter da morajo javni organi pojasniti 
posledice sprememb v gorivni mešanici.

gospodarske prednosti, ki jih preusmeritev 
proizvodnje na uporabo biogoriv druge 
generacije prinaša industriji EU; vendar 
ugotavlja, da mora biti uvajanje večjega 
deleža biogoriv dobro pripravljeno, 
objavljeno in izvedeno, da morajo biti vse 
zainteresirane strani pripravljene na oskrbo 
z zahtevano mešanico goriva ob času 
uvedbe ter da morajo javni organi pojasniti 
posledice sprememb v gorivni mešanici, 
tudi z vidika preverljivega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 37
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zagovarja večjo vlogo trajnostnih 
biogoriv v mešanici energetskih virov EU; 
vendar ugotavlja, da mora biti uvajanje 
večjega deleža biogoriv dobro pripravljeno, 
objavljeno in izvedeno, da morajo biti vse 
zainteresirane strani pripravljene na oskrbo 
z zahtevano mešanico goriva ob času 
uvedbe ter da morajo javni organi pojasniti 
posledice sprememb v gorivni mešanici.

5. zagovarja večjo vlogo trajnostnih 
biogoriv, zlasti biogoriv druge generacije,
v mešanici energetskih virov EU; vendar 
ugotavlja, da mora biti uvajanje večjega 
deleža biogoriv dobro pripravljeno, 
objavljeno in izvedeno, da morajo biti vse 
zainteresirane strani pripravljene na oskrbo 
z zahtevano mešanico goriva ob času 
uvedbe ter da morajo javni organi pojasniti 
posledice sprememb v gorivni mešanici.

Or. en

Predlog spremembe 38
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zagovarja večjo vlogo trajnostnih 
biogoriv v mešanici energetskih virov EU; 
vendar ugotavlja, da mora biti uvajanje 
večjega deleža biogoriv dobro pripravljeno, 
objavljeno in izvedeno, da morajo biti vse 
zainteresirane strani pripravljene na oskrbo 
z zahtevano mešanico goriva ob času 
uvedbe ter da morajo javni organi pojasniti 
posledice sprememb v gorivni mešanici.

5. zagovarja večjo vlogo trajnostnih 
biogoriv v mešanici energetskih virov EU; 
vendar ugotavlja, da mora biti uvajanje 
večjega deleža biogoriv dobro pripravljeno, 
usklajeno znotraj EU, objavljeno in 
izvedeno, da morajo biti vse zainteresirane 
strani pripravljene na oskrbo z zahtevano 
mešanico goriva ob času uvedbe ter da 
morajo javni organi pojasniti posledice 
sprememb v gorivni mešanici.

Or. en

Predlog spremembe 39
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je diverzifikacija energetskih 
virov potrebna za zanesljivost energetske 
oskrbe, in je s tem v zvezi mnenja, da je 
treba vse nove davčne spodbude preučiti z 
vidika trajnostne in konkurenčne 
mešanice goriv v prometnem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 40
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. priznava, da elektrifikacija 
prometnega sektorja v povezavi z večjo 
rabo energije iz obnovljivih virov v 
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sektorju električne energije predstavlja 
enega od ključnih orodij za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov; ugotavlja, da 
bi se elektrifikacija morala osredotočiti 
predvsem na lajšanje prevoza potnikov z 
električnimi vozili, medtem ko bi se 
biogoriva morala uporabljati v težkem 
tovornem prometu, sčasoma pa tudi v 
zračnem prometu; po drugi strani pa 
ugotavlja, da je velike možnosti, ki jih 
nudijo električni avtomobili, mogoče 
udejanjiti le s sprejemom potrebnih 
regulativnih in zakonodajnih ukrepov ter 
z odpravo obstoječih ovir;

Or. da

Predlog spremembe 41
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je zmanjšanje upravnih 
bremen bistvenega pomena, če želimo 
zagotoviti popolno interoperabilnost 
evropskih železnic; to zlasti velja za 
postopke odobritve voznega parka, ki 
morajo postati bolj učinkoviti in 
standardizirani po celotni EU; 

Or. it

Predlog spremembe 42
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je treba podjetja spodbujati k 
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promociji konkurenčnih cen, da razlika v 
ceni med čistimi in energetsko 
učinkovitimi vozili ter tradicionalnimi 
vozili ne bo škodovala okolju prijaznim 
vozilom na trgu; 

Or. ro

Predlog spremembe 43
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da električni avtomobili kot
prevozno sredstvo nudijo izjemne 
možnosti, predvsem v mestnih območjih;
poziva Komisijo in države članice, naj 
pospešijo svoja prizadevanja za razvoj 
enotnih evropskih standardov za njihovo 
polnjenje, ter poudarja, da je razvoj 
pametnih omrežij bistvenega pomena za 
uspešno uporabo električnih avtomobilov;

Or. da

Predlog spremembe 44
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. ugotavlja, da je industrija železniške 
opreme EU na trgu EU vedno bolj 
občutljiva na konkurenco dobaviteljev iz 
tretjih držav; izraža zaskrbljenost zaradi 
precejšnjih ovir, ki dobaviteljem iz EU 
onemogočajo oddajo ponudb v postopkih 
javnih naročil v državah, ki niso članice 
EU;
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Or. it

Predlog spremembe 45
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja na vlogo električnih vozil pri 
razvoju energetsko učinkovitega prometa 
in državam članicam priporoča, naj na 
področju javnega prevoza izvajajo 
Direktivo 2009/33/ES o spodbujanju čistih 
in energetsko učinkovitih vozil za cestni 
prevoz;

Or. ro

Predlog spremembe 46
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, da je treba na evropski ravni 
vzpostaviti še bolj spodbudno okolje za 
dekarbonizacijo prometnega sektorja;

Or. da

Predlog spremembe 47
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poziva, naj se prometni sektor vključi v 
izpolnjevanje obveznosti javnih 
energetskih služb glede varčevanja z 
energijo, kot to v svoji nedavno 
predstavljeni direktivi o energetski 
učinkovitosti predlaga Komisija; 

Or. da

Predlog spremembe 48
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poudarja, da električni avtomobili 
prispevajo k ustvarjanju okolju prijazne 
rasti in delovnih mest ter zagotavljajo
večje družbeno-gospodarske koristi že 
načrtovanega širjenja uporabe obnovljivih 
virov energije na evropski ravni, 
zanesljivo oskrbo, manjše emisije hrupa 
in nižjo raven onesnaženja zraka v 
mestnih območjih; 

Or. da


