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Muudatusettepanek 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toetab komisjoni algatust ELi tulevase
jätkusuutliku transpordipoliitika strateegia 
koostamiseks; rõhutab ühtekuuluvuse ja 
transpordipoliitika seose tähtsust laiema 
eesmärgi saavutamisel, milleks on 
jätkusuutlik piirkondlik areng;

1. kutsub komisjoni üles koostama 
strateegiat ELi jätkusuutliku 
transpordipoliitika rakendamiseks, mis 
põhineks ühtekuuluvuse ja 
transpordipoliitika seosel laiema eesmärgi 
saavutamisel, milleks on jätkusuutlik 
piirkondlik areng; on seisukohal, et 
transpordipoliitika peaks erilist 
tähelepanu pöörama prioriteetsete 
projektide kiirele lõpuleviimisele, nende 
integreerimisele olemasolevate võrgustike 
raames ning infrastruktuuriühenduste 
vastastikusele sidumisele, kui seda pole 
veel tehtud;

Or. ro

Muudatusettepanek 2
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toetab komisjoni algatust ELi tulevase 
jätkusuutliku transpordipoliitika strateegia 
koostamiseks; rõhutab ühtekuuluvuse ja 
transpordipoliitika seose tähtsust laiema 
eesmärgi saavutamisel, milleks on 
jätkusuutlik piirkondlik areng;

1. toetab komisjoni algatust ELi tulevase 
jätkusuutliku transpordipoliitika strateegia 
koostamiseks; nõustub, et Euroopa 
transpordisüsteem ei ole mitmes aspektis 
veel kaugeltki jätkusuutlik, näiteks panus 
kliimamuutusesse, taastumatute 
energiaallikate kasutamine, peenosakeste 
heitkogused, liiklussurmad ning kahju 
bioloogilisele mitmekesisusele ja 
maastikele; rõhutab ühtekuuluvuse ja 
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transpordipoliitika seose tähtsust laiema 
eesmärgi saavutamisel, milleks on 
jätkusuutlik piirkondlik areng;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toetab komisjoni algatust ELi tulevase 
jätkusuutliku transpordipoliitika strateegia 
koostamiseks; rõhutab ühtekuuluvuse ja 
transpordipoliitika seose tähtsust laiema 
eesmärgi saavutamisel, milleks on 
jätkusuutlik piirkondlik areng;

1. toetab komisjoni algatust ELi tulevase 
jätkusuutliku transpordipoliitika strateegia 
koostamiseks; rõhutab ühtekuuluvuse ja 
transpordipoliitika seose tähtsust laiema 
eesmärgi saavutamisel, milleks on 
jätkusuutlik piirkondlik areng kogu ELi 
piires;

Or. pl

Muudatusettepanek 4
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toetab komisjoni algatust ELi tulevase 
jätkusuutliku transpordipoliitika strateegia 
koostamiseks; rõhutab ühtekuuluvuse ja 
transpordipoliitika seose tähtsust laiema 
eesmärgi saavutamisel, milleks on 
jätkusuutlik piirkondlik areng;

1. toetab komisjoni algatust ELi tulevase 
jätkusuutliku transpordipoliitika strateegia 
koostamiseks; rõhutab ühtekuuluvuse ja 
transpordipoliitika seose tähtsust laiema 
eesmärgi saavutamisel, milleks on 
jätkusuutlik piirkondlik areng ja 
territoriaalne ühtekuuluvus; 

Or. ro
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Muudatusettepanek 5
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et ühtsel lähenemisel 
infrastruktuuri kavandamisele, projektide 
finantseerimisele ja arengule võib olla 
keskne roll konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku transpordisektori 
kujundamisel; rõhutab, et kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ei suuda 
sageli transpordiga seotud eesmärke 
saavutada, kui nad ei tee koostööd, ning 
nõuab seetõttu ametiasutuste ja 
sidusrühmade aktiivset osalemist poliitika 
kujundamise ja rakendamise protsessis;

2. märgib, et ühtsel lähenemisel 
infrastruktuuri kavandamisele, projektide 
finantseerimisele ja arengule võib olla 
keskne roll konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku transpordisektori 
kujundamisel; rõhutab, et regioonid ja 
kohalikud omavalitsused peaksid võtma 
endale ennetavalt kohustuse tagada juba 
ruumilise planeerimise käigus 
(elurajoonid / töö / vaba aja rajatised) 
mõistlik struktuur, mis algusest peale 
minimeeriks või vähemalt vähendaks 
liikluse (eriti sõiduautoliikluse) tihedust;
rõhutab, et kohalikud ja piirkondlikud 
ametiasutused ei suuda sageli transpordiga 
seotud eesmärke saavutada, kui nad ei tee 
koostööd, ning nõuab seetõttu 
ametiasutuste ja sidusrühmade aktiivset 
osalemist poliitika kujundamise ja 
rakendamise protsessis;

Or. de

Muudatusettepanek 6
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et ühtsel lähenemisel 
infrastruktuuri kavandamisele, projektide 
finantseerimisele ja arengule võib olla 
keskne roll konkurentsivõimelise ja
jätkusuutliku transpordisektori 
kujundamisel; rõhutab, et kohalikud ja
piirkondlikud ametiasutused ei suuda 

2. märgib, et ühtsel lähenemisel 
infrastruktuuri kavandamisele, projektide 
finantseerimisele ja arengule võib olla 
keskne roll jätkusuutliku transpordisektori 
kujundamisel; tunnistab vajadust sellise 
funktsioonide ruumilise korralduse järele, 
mis arvestab rohkem olemasoleva 
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sageli transpordiga seotud eesmärke 
saavutada, kui nad ei tee koostööd, ning 
nõuab seetõttu ametiasutuste ja 
sidusrühmade aktiivset osalemist poliitika 
kujundamise ja rakendamise protsessis;

transpordi infrastruktuuriga, ning on 
seisukohal, et prioriteetseks tuleks pidada 
nende poliitikate toetamist, mis võitlevad 
laieneva valglinnastumise ja 
autosõltuvusega; rõhutab, et kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ei suuda 
sageli transpordiga seotud eesmärke 
saavutada, kui nad ei tee koostööd, ning 
nõuab seetõttu ametiasutuste ja 
sidusrühmade aktiivset osalemist poliitika 
kujundamise ja rakendamise protsessis;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et ühtsel lähenemisel
infrastruktuuri kavandamisele, projektide 
finantseerimisele ja arengule võib olla 
keskne roll konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku transpordisektori 
kujundamisel; rõhutab, et kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ei suuda
sageli transpordiga seotud eesmärke 
saavutada, kui nad ei tee koostööd, ning 
nõuab seetõttu ametiasutuste ja 
sidusrühmade aktiivset osalemist poliitika 
kujundamise ja rakendamise protsessis;

2. palub komisjonil võtta vastu ühtne 
lähenemine infrastruktuuri kavandamisele, 
projektide finantseerimisele ja arengule, 
mis on põhitegur konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku transpordisektori 
kujundamisel; rõhutab, et reeglina ei 
suuda kohalikud ja piirkondlikud 
ametiasutused sageli transpordiga seotud 
eesmärke saavutada, kui nad ei tee 
koostööd, ning et seetõttu on vajalik
ametiasutuste ja sidusrühmade aktiivne 
osalemine poliitika kujundamise ja 
rakendamise protsessis;

Or. ro

Muudatusettepanek 8
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et ühtsel lähenemisel 
infrastruktuuri kavandamisele, projektide 
finantseerimisele ja arengule võib olla
keskne roll konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku transpordisektori 
kujundamisel; rõhutab, et kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ei suuda 
sageli transpordiga seotud eesmärke 
saavutada, kui nad ei tee koostööd, ning 
nõuab seetõttu ametiasutuste ja 
sidusrühmade aktiivset osalemist poliitika 
kujundamise ja rakendamise protsessis;

2. märgib, et ühtsel ja kooskõlastatud
lähenemisel infrastruktuuri kavandamisele, 
projektide finantseerimisele ja arengule on
keskne roll konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku transpordisektori
kujundamisel; rõhutab, et kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ei suuda 
sageli transpordiga seotud eesmärke 
saavutada, kui nad ei tee koostööd, ning 
nõuab seetõttu, et liikmesriigid teeksid
aktiivset koostööd sidusrühmadega
poliitika kujundamise ja rakendamise 
protsessis; 

Or. cs

Muudatusettepanek 9
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikal võib 
olla oluline osa transpordi infrastruktuuri 
kujundamisel, kui sellega tagatakse 
põhitähelepanu võrgustikele ja mitte ainult 
üksikutele projektidele; soovitab, et 
struktuurifondidest ja ühtekuuluvusfondist 
kaasrahastatavad projektid oleksid 
suunatud tasakaalustatud arengu ja 
suurema territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkidele ning nõuab ühenduse ja 
riiklike vahendite paremat kooskõlastamist;

3. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikal võib 
olla oluline osa transpordi infrastruktuuri 
kujundamisel, kui sellega tagatakse 
põhitähelepanu võrgustikele ja mitte ainult 
üksikutele projektidele; on seisukohal, et 
arukate transpordisüsteemide kasutamine 
annab ohutuse, säästlikkuse ja tõhususe 
näol oma panuse transpordi 
infrastruktuuride arengusse; soovitab, et 
struktuurifondidest ja ühtekuuluvusfondist 
kaasrahastatavad projektid oleksid 
suunatud tasakaalustatud arengu ja 
suurema territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkidele, ning nõuab ühenduse ja 
riiklike vahendite paremat kooskõlastamist;

Or. ro
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Muudatusettepanek 10
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikal võib 
olla oluline osa transpordi infrastruktuuri 
kujundamisel, kui sellega tagatakse 
põhitähelepanu võrgustikele ja mitte ainult 
üksikutele projektidele; soovitab, et 
struktuurifondidest ja ühtekuuluvusfondist 
kaasrahastatavad projektid oleksid 
suunatud tasakaalustatud arengu ja 
suurema territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkidele ning nõuab ühenduse ja 
riiklike vahendite paremat kooskõlastamist;

3. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikal võib 
olla oluline osa transpordi infrastruktuuri 
kujundamisel, kui sellega tagatakse 
põhitähelepanu võrgustikele ja mitte ainult 
üksikutele projektidele; on arvamusel, et 
võrgustikud peaksid põhinema 
sotsiaalmajanduslikul analüüsil, mis 
võtab arvesse nii nõudlust ja liiklusvooge 
kui ka sotsiaalseid ja piirkondlikke 
aspekte; soovitab, et struktuurifondidest ja 
ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavad 
projektid oleksid suunatud tasakaalustatud 
arengu ja suurema territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärkidele ning nõuab 
ühenduse ja riiklike vahendite paremat 
kooskõlastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikal võib 
olla oluline osa transpordi infrastruktuuri 
kujundamisel, kui sellega tagatakse
põhitähelepanu võrgustikele ja mitte ainult 
üksikutele projektidele; soovitab, et 
struktuurifondidest ja ühtekuuluvusfondist 
kaasrahastatavad projektid oleksid 
suunatud tasakaalustatud arengu ja 
suurema territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkidele ning nõuab ühenduse ja 
riiklike vahendite paremat kooskõlastamist;

3. kutsub komisjoni üles võtma arvesse 
ühtekuuluvuspoliitika olulist osa 
transpordi infrastruktuuri kujundamisel, 
tagades põhitähelepanu võrgustikele ja 
mitte ainult üksikutele projektidele; palub, 
et struktuurifondidest ja 
ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavad 
projektid oleksid suunatud tasakaalustatud 
arengu ja suurema territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärkidele ning nõuab 
ühenduse ja riiklike vahendite paremat 
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kooskõlastamist;

Or. ro

Muudatusettepanek 12
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikal võib 
olla oluline osa transpordi infrastruktuuri 
kujundamisel, kui sellega tagatakse 
põhitähelepanu võrgustikele ja mitte ainult 
üksikutele projektidele; soovitab, et 
struktuurifondidest ja ühtekuuluvusfondist 
kaasrahastatavad projektid oleksid 
suunatud tasakaalustatud arengu ja 
suurema territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkidele ning nõuab ühenduse ja 
riiklike vahendite paremat kooskõlastamist;

3. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikal võib 
olla oluline osa transpordi infrastruktuuri 
kujundamisel, kui sellega tagatakse 
põhitähelepanu peamistele võrgustikele ja 
mitte ainult üksikutele projektidele; 
soovitab, et struktuurifondidest ja 
ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavad 
projektid oleksid suunatud jätkusuutliku
arengu ja suurema territoriaalse 
ühtekuuluvuse prioriteetsetele
eesmärkidele ning nõuab ühenduse ja 
riiklike vahendite paremat kooskõlastamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab, et transpordisektori jaoks 
eraldatud ELi vahenditest suunataks 
võimalikult suur osa olemasolevasse 
infrastruktuur, intermodaalsetesse 
platvormidesse, sadamatesse ja 
raudteedesse;

Or. fr
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Muudatusettepanek 14
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. toetab kohalike 
ühistranspordisüsteemide arendamist ja 
täiustamist mitte ainult olemasolevate 
infrastruktuuride tõhusama kasutamise 
vaid ka nõudluse juhtimise algatuste 
kaudu (näiteks eelissõidurajad, ökopassi 
tariifi süsteemid ning piiratud liiklusega 
alad); peab sellega seoses oluliseks 
investeerimist tehnoloogilisse 
innovatsiooni ja uudsetesse lahendustesse 
vähesaastavate transpordisüsteemide 
edendamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab piirkondadevahelise, piiriülese 
ja riikidevahelise koostöö lisandväärtust 
transpordisektori probleemide 
lahendamisel; seetõttu nõuab, et tulevases 
transpordipoliitikas võetaks arvesse 
piiriüleseid kaalutlusi;

4. rõhutab piirkondadevahelise, piiriülese 
ja riikidevahelise koostöö lisandväärtust 
transpordisektori probleemide 
lahendamisel; nõuab piiriüleste kaalutluste 
kaasamist tulevasse 
transpordipoliitikasse;

Or. ro
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Muudatusettepanek 16
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab piirkondadevahelise, piiriülese 
ja riikidevahelise koostöö lisandväärtust 
transpordisektori probleemide 
lahendamisel; seetõttu nõuab, et tulevases 
transpordipoliitikas võetaks arvesse 
piiriüleseid kaalutlusi;

4. rõhutab piirkondadevahelise, piiriülese 
ja riikidevahelise koostöö lisandväärtust 
transpordisektori probleemide 
lahendamisel; seetõttu nõuab, et tulevases 
transpordipoliitikas võetaks arvesse 
piiriüleseid kaalutlusi; kutsub lisaks 
komisjoni üles täies ulatuses ja 
järjepidevalt kasutama Euroopa 
koordinaatoreid, eelkõige TEN-T 
transpordivõrkude prioriteetsete 
projektide piiriüleste lõikude 
projekteerimisel ja ehitamisel, põhjusel et 
nende tegevuses sisalduv investeering 
teenitakse mitmekordselt tagasi projektide 
tõhusamast ja kiiremast lõpetamisest 
tekkiva säästuga;

Or. cs

Muudatusettepanek 17
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab piirkondadevahelise, piiriülese 
ja riikidevahelise koostöö lisandväärtust 
transpordisektori probleemide 
lahendamisel; seetõttu nõuab, et tulevases 
transpordipoliitikas võetaks arvesse 
piiriüleseid kaalutlusi;

4. rõhutab piirkondadevahelise, piiriülese 
ja riikidevahelise koostöö lisandväärtust 
transpordisektori probleemide 
lahendamisel; seetõttu nõuab, et tulevases 
transpordipoliitikas võetaks arvesse 
piiriüleseid kaalutlusi; soovitab arendada 
TEN-T prioriteetseid transporditelgi, 
näiteks transporditelge nr 18 (Rein / Maas 
– Main – Doonau), et hõlbustada 
piirkondlike transpordi infrastruktuuride 
arengut Kagu-Euroopas kooskõlas ELi 
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Doonau piirkonna strateegia eesmärkide 
ja meetmetega;

Or. ro

Muudatusettepanek 18
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab piirkondadevahelise, piiriülese 
ja riikidevahelise koostöö lisandväärtust 
transpordisektori probleemide 
lahendamisel; seetõttu nõuab, et tulevases 
transpordipoliitikas võetaks arvesse 
piiriüleseid kaalutlusi;

4. rõhutab piirkondadevahelise, piiriülese 
ja riikidevahelise koostöö lisandväärtust 
transpordisektori probleemide 
lahendamisel; seetõttu nõuab, et tulevases 
transpordipoliitikas võetaks arvesse 
piiriüleseid kaalutlusi; rõhutab vajadust 
leida lihtsam, läbipaistvam ja tõhusam 
viis, kuidas kasutada INTERREGi 
rahalisi vahendeid piirkondadevahelise 
koostöö toetamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab piirkondadevahelise, piiriülese 
ja riikidevahelise koostöö lisandväärtust 
transpordisektori probleemide 
lahendamisel; seetõttu nõuab, et tulevases 
transpordipoliitikas võetaks arvesse 
piiriüleseid kaalutlusi;

4. rõhutab piirkondadevahelise, piiriülese 
ja riikidevahelise koostöö lisandväärtust 
transpordisektori probleemide 
lahendamisel; seetõttu nõuab, et tulevases 
transpordipoliitikas võetaks arvesse 
piiriüleseid kaalutlusi; rõhutab samas 
transpordi ülisuurt tähtsust 
makropiirkondade arengule;

Or. ro
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Muudatusettepanek 20
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks Euroopa suureneva 
linnastumise; rõhutab vajadust tagada 
kodanikele linnapiirkondades kvaliteetsed 
ja juurdepääsetavad transporditeenused; 
tõstab esile ELi rolli linnapiirkondade 
koostöö edendamisel, et võimaldada 
parimate tavade jagamist ja vahetamist 
transpordisüsteemide jätkusuutlikumaks 
muutmisel;

5. võtab teadmiseks Euroopa suureneva 
linnastumise; rõhutab vajadust tagada 
kodanikele linnapiirkondades kvaliteetsed 
ja juurdepääsetavad transporditeenused, et
vältida valglinnastumist ja sellega seotud 
energiakadusid; tõstab esile ELi rolli 
linnapiirkondade koostöö edendamisel, et 
võimaldada parimate tavade jagamist ja 
vahetamist transpordisüsteemide 
jätkusuutlikumaks muutmisel; rõhutab, et 
üle 100 000 elanikuga linnades peaks 
jätkusuutliku liikluskava arendamine 
olema seotud selliste teemadega nagu 
kaasrahastatavad transpordiprojektid, ELi 
kasvuhoonegaaside ja süsivesinike 
tarbimise sihtmäärad ning ELi 
keskkonnakaitsealased õigusaktid; 

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks Euroopa suureneva 
linnastumise; rõhutab vajadust tagada 
kodanikele linnapiirkondades kvaliteetsed 
ja juurdepääsetavad transporditeenused; 
tõstab esile ELi rolli linnapiirkondade 
koostöö edendamisel, et võimaldada 
parimate tavade jagamist ja vahetamist 
transpordisüsteemide jätkusuutlikumaks 

5. palub komisjonil võtta teadmiseks 
Euroopa suureneva linnastumise; rõhutab 
vajadust tagada kodanikele kõigis
linnapiirkondades kvaliteetsed ja 
juurdepääsetavad transporditeenused, 
pidades silmas tasakaalustatud arengut 
kõigis liikmesriikides; tõstab esile ELi rolli 
linnapiirkondade koostöö edendamisel, et 
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muutmisel; võimaldada parimate tavade jagamist ja 
vahetamist transpordisüsteemide 
jätkusuutlikumaks muutmisel ja suuremal 
ühtlustamisel kogu ELi piires;

Or. ro

Muudatusettepanek 22
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks Euroopa suureneva 
linnastumise; rõhutab vajadust tagada 
kodanikele linnapiirkondades kvaliteetsed 
ja juurdepääsetavad transporditeenused; 
tõstab esile ELi rolli linnapiirkondade 
koostöö edendamisel, et võimaldada 
parimate tavade jagamist ja vahetamist 
transpordisüsteemide jätkusuutlikumaks 
muutmisel;

5. võtab teadmiseks Euroopa suureneva 
linnastumise; rõhutab vajadust tagada 
kodanikele linnapiirkondades kvaliteetsed 
ja juurdepääsetavad transporditeenused; 
tõstab esile ELi rolli linnapiirkondade 
koostöö edendamisel, et võimaldada 
parimate tavade jagamist ja vahetamist 
transpordisüsteemide jätkusuutlikumaks 
muutmisel; rõhutab sellega seoses 30. 
septembril 2009. aastal vastuvõetud 
linnaliikluse korraldamise tegevuskava 
olulisust ning ootab selles esildatud 
meetmete kiiret teostamist;

Or. pl

Muudatusettepanek 23
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks Euroopa suureneva 
linnastumise; rõhutab vajadust tagada 
kodanikele linnapiirkondades kvaliteetsed 
ja juurdepääsetavad transporditeenused;
tõstab esile ELi rolli linnapiirkondade 

5. võtab teadmiseks Euroopa suureneva 
linnastumise; rõhutab vajadust tagada 
kodanikele linnapiirkondades kvaliteetsed 
ja juurdepääsetavad transporditeenused; 
tõstab esile ELi rolli linnapiirkondade 
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koostöö edendamisel, et võimaldada 
parimate tavade jagamist ja vahetamist 
transpordisüsteemide jätkusuutlikumaks 
muutmisel;

koostöö edendamisel, et võimaldada 
parimate tavade jagamist ja vahetamist 
transpordisüsteemide jätkusuutlikumaks 
muutmisel; nõuab tungivalt, et kohalikud 
omavalitsused edendaksid ühistranspordi 
võimalikult ökoloogilisemat vormi;

Or. ro

Muudatusettepanek 24
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab vajadust asjakohase 
teadustegevuse järele 
transpordiinnovatsiooni valdkonnas, 
eesmärgiga muu hulgas vähendada 
energiatarbimist ja süsinikuheiteid ning 
suurendada taastuvenergia kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
võtnud kohustuse vähendada oma 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 
2020 vähemalt 20%, mis nõuab tohutuid 
investeeringuid maantee- ja 
õhutranspordi alternatiividesse;

Or. fr
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Muudatusettepanek 26
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunnistab tõhusa autokaubaveo 
keskset rolli jätkusuutlikus 
transpordiliikide kombinatsioonis; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriikide 
ametivõime üles aitama kabotaaži 
liberaliseerimist lõpule viia, et vähendada 
tühisõitude esinemissagedust;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Markus Pieper

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab maanteetranspordi ja 
maanteearenduse äärmist olulisust 
piirkondlike ettevõtete ühenduvuse ja 
konkurentsivõime seisukohast; rõhutab 
eriti maanteeühenduste tähtsust kõrvaliste 
ja kaugeimate piirkondade majandusliku 
arengu jaoks; nõuab paremat ja 
jätkusuutlikku maantee- ja 
raudteevõrkude koostalitusvõimet 
rohkemate kauba ümberlaadimispunktide 
näol;

Or. de
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Muudatusettepanek 28
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab alternatiivkütuste (näiteks 
maagaasi, biometaani) tähtsust säästva 
liikluse rajamisel laiemalt; toetab selliste 
kütuseliikide tarnimiseks vajalike 
infrastruktuuride arendamist ning 
tanklate geograafiliselt ühtlustatud 
jaotumust, pidades samal ajal silmas ka 
tööstuslike varude arendamist;

Or. it

Muudatusettepanek 29
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib, et raudteetranspordi 
liberaliseerimine on seotud
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärgiga kogu 
transpordisektoris ning piirkondliku 
arengu soodustamisega; märgib samas, et 
liberaliseerimisega ei tohiks kaasneda 
raudteetranspordi konkurentsivõime 
vähenemine maanteetranspordiga 
võrreldes ning et tuleb pöörata vajalikku 
tähelepanu kaugemate piirkondade 
raudteeühenduse säilitamisele;

6. märgib, et raudteetranspordi 
liberaliseerimine on vajalik selleks, et 
muuta raudteetransport tõhusamaks, 
parandada selle konkurentsivõimet 
võrreldes maanteetranspordiga ning 
suurendada selle osakaalu kaugvedude ja 
reisijateveo valdkonnas, kooskõlas
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärgiga kogu 
transpordisektoris; märgib veel, et 
liberaliseerimine on vajalik ka selleks, et 
parandada raudteetranspordi 
kulutasuvust ning selle taskukohasust 
klientide jaoks, kelleks on tihti 
piirkondlikud ametivõimud;

Or. cs
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Muudatusettepanek 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib, et raudteetranspordi 
liberaliseerimine on seotud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärgiga kogu 
transpordisektoris ning piirkondliku arengu 
soodustamisega; märgib samas, et 
liberaliseerimisega ei tohiks kaasneda
raudteetranspordi konkurentsivõime 
vähenemine maanteetranspordiga 
võrreldes ning et tuleb pöörata vajalikku 
tähelepanu kaugemate piirkondade 
raudteeühenduse säilitamisele;

6. märgib, et raudteetranspordi 
liberaliseerimine on seotud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärgiga kogu 
transpordisektoris ning piirkondliku arengu 
soodustamisega; märgib, et 
liberaliseerimine ei tohiks mõjutada
raudteetranspordi konkurentsivõimet
maanteetranspordiga võrreldes ning et 
erilist tähelepanu tuleb pöörata kaugemate 
piirkondade raudteeühenduse säilitamisele;

Or. ro

Muudatusettepanek 31
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib, et raudteetranspordi 
liberaliseerimine on seotud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärgiga kogu 
transpordisektoris ning piirkondliku arengu 
soodustamisega; märgib samas, et 
liberaliseerimisega ei tohiks kaasneda 
raudteetranspordi konkurentsivõime 
vähenemine maanteetranspordiga võrreldes 
ning et tuleb pöörata vajalikku tähelepanu 
kaugemate piirkondade raudteeühenduse 
säilitamisele;

6. märgib, et raudteetranspordi 
liberaliseerimine on seotud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärgiga kogu 
transpordisektoris ning piirkondliku arengu 
soodustamisega; märgib samas, et 
liberaliseerimisega ei tohiks kaasneda 
raudteetranspordi konkurentsivõime 
vähenemine maanteetranspordiga võrreldes 
ning et tuleb pöörata vajalikku tähelepanu 
kaugemate piirkondade raudteeühenduse 
parandamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib, et raudteetranspordi 
liberaliseerimine on seotud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärgiga kogu 
transpordisektoris ning piirkondliku arengu 
soodustamisega; märgib samas, et 
liberaliseerimisega ei tohiks kaasneda 
raudteetranspordi konkurentsivõime 
vähenemine maanteetranspordiga võrreldes 
ning et tuleb pöörata vajalikku tähelepanu 
kaugemate piirkondade raudteeühenduse 
säilitamisele;

6. märgib, et kuigi raudteetranspordi 
liberaliseerimine on seotud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärgiga kogu 
transpordisektoris ning piirkondliku arengu 
soodustamisega, ei tohiks sellega kaasneda 
raudteetranspordi konkurentsivõime 
vähenemine maanteetranspordiga 
võrreldes; leiab seetõttu, et tuleb pöörata 
vajalikku tähelepanu kaugemate 
piirkondade raudteeühenduse säilitamisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib, et raudteetranspordi 
liberaliseerimine on seotud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärgiga kogu 
transpordisektoris ning piirkondliku arengu 
soodustamisega; märgib samas, et 
liberaliseerimisega ei tohiks kaasneda 
raudteetranspordi konkurentsivõime 
vähenemine maanteetranspordiga võrreldes 
ning et tuleb pöörata vajalikku tähelepanu 
kaugemate piirkondade raudteeühenduse 
säilitamisele;

6. märgib, et raudteetranspordi 
liberaliseerimine on seotud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärgiga kogu 
transpordisektoris ning piirkondliku arengu 
soodustamisega; märgib samas, et 
liberaliseerimisega ei tohiks kaasneda 
raudteetranspordi konkurentsivõime 
vähenemine maanteetranspordiga võrreldes 
ning et tuleb pöörata vajalikku tähelepanu 
kaugemate piirkondade raudteeühenduse 
säilitamisele; rõhutab samuti vajadust 
parema tarbijakaitse järele 
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raudteetranspordis, eeskätt tagades 
tarbijatele piisavalt teavet õigusliku 
hüvitise ja kompensatsiooni kohta 
pikkade viivituste ja hilinemiste puhul 
rongireisidel;

Or. de

Muudatusettepanek 34
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab lähimerevedude kui säästva 
transpordiliigi tähtsust, mis võib ühtlasi
parandada kõrvaliste ja kaugeimate 
piirkondade ühenduvust ning arengut;

7. rõhutab lähimerevedude arendamise
tähtsust meresadamate geograafiliselt 
tasakaalustatuma kasutuse kaudu, mis 
võimaldab oluliselt vähendada 
maanteetransporti, eriti mägialadel, 
näiteks Alpides, mida tõsiselt ähvardavad 
keskkonnakahjustused või mis juba on 
kahjustunud, ning samas parandada 
kõrvaliste ja kaugeimate piirkondade 
ühenduvust ning arengut; 

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab lähimerevedude kui säästva 
transpordiliigi tähtsust, mis võib ühtlasi 
parandada kõrvaliste ja kaugeimate 
piirkondade ühenduvust ning arengut;

7. rõhutab keskset rolli, mida etendab 
mitmeliigiline transport üleüldiselt ning 
eeskätt laevandus kui keskkonnasõbralik 
ja säästev transpordiliik; rõhutab eriti 
lähimerevedude kui säästva transpordiliigi 
tähtsust, mis võib ühtlasi parandada 
kõrvaliste ja kaugeimate piirkondade 
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ühenduvust ning arengut;

Or. de

Muudatusettepanek 36
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab lähimerevedude kui säästva 
transpordiliigi tähtsust, mis võib ühtlasi 
parandada kõrvaliste ja kaugeimate 
piirkondade ühenduvust ning arengut;

7. rõhutab lähimerevedude ning jõe- ja 
järveliikluse kui säästva transpordiliigi 
tähtsust, mis võib ühtlasi parandada 
kõrvaliste ja kaugeimate piirkondade 
ühenduvust ning arengut;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab vajadust käsitleda 
lähimerevedusid ja mere-maantee 
projekte laiemas kontekstis, mis hõlmab 
riike Euroopa vahetus geograafilises 
keskkonnas; juhib tähelepanu asjaolule, 
et see eeldab parema sünergia 
saavutamist regionaalpoliitika, 
arengupoliitika ja transpordipoliitika 
vahel;

Or. fr
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Muudatusettepanek 38
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. toetab sellise säästliku liikuvuse 
juhtimise meetodi väljatöötamist ja 
kasutuselevõtmist, mis põhineb 
detsentraliseeritud tarbimis- ja 
tootmissüsteemi arendamisel ja 
edendamisel, vältides mittevajalikku ja 
ebaefektiivset kaupade transportimist;

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. võtab teadmiseks, et kõrvaliste ja 
kaugeimate piirkondade arengus on 
otsustav osa piirkondlikel lennujaamadel, 
mis suurendavad nende ühenduvust 
sõlmlennujaamadega; peab eriti 
kasulikuks rakendada võimaluse korral
mitmeliigilisi transpordilahendusi; on
seisukohal, et (kiir)raudteeühendused 
lennujaamade vahel on ideaalne võimalus 
erinevate transpordiliikide säästvaks 
ühendamiseks.

8. peab eriti vajalikuks võimaldada 
säästlike transpordiliikide kasutamist, 
rakendades mitmeliigilisi 
transpordilahendusi; on seisukohal, et 
raudtee- ja mitmeliigilised ühendused
erinevate platvormide vahel on ideaalne 
võimalus erinevate transpordiliikide 
säästvaks ühendamiseks, eriti kõrvalistes 
ja kaugeimates piirkondades. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 40
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. võtab teadmiseks, et kõrvaliste ja 
kaugeimate piirkondade arengus on 
otsustav osa piirkondlikel lennujaamadel, 
mis suurendavad nende ühenduvust 
sõlmlennujaamadega; peab eriti kasulikuks 
rakendada võimaluse korral mitmeliigilisi 
transpordilahendusi; on seisukohal, et 
(kiir)raudteeühendused lennujaamade 
vahel on ideaalne võimalus erinevate 
transpordiliikide säästvaks ühendamiseks.

8. võtab teadmiseks, et kõrvaliste ja 
kaugeimate piirkondade arengus on 
otsustav osa piirkondlikel lennujaamadel, 
mis suurendavad nende ühenduvust 
sõlmlennujaamadega; peab eriti kasulikuks 
rakendada võimaluse korral mitmeliigilisi 
transpordilahendusi ning määrata kindlaks 
uudsed finantslahendused nende 
lennujaamade moderniseerimise 
hõlbustamiseks; on seisukohal, et 
(kiir)raudteeühendused lennujaamade 
vahel on ideaalne võimalus erinevate 
transpordiliikide säästvaks ühendamiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 41
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 8a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. kutsub komisjoni üles järjekindlalt 
jätkama tegutsemist oma 2001. aasta 
transpordipoliitika valge raamatu 
vahekokkuvõttes määratletud 
koosmodaalsuse põhimõtte alusel, 
eesmärgiga parandada regioonide üldist 
transpordiühenduvust, mis on nende 
arengu oluline eeldus; on sellisel 
seisukohal, kuna arvab, et eksisteerib vaid 
üks ja ühtne transpordisektor või üks ja 
ühtne nõudlus transporditeenuste järele 
ning et riikliku poliitika ülesanne on luua 
õiglased tingimused transpordi eri liikide 
jaoks, tagades, et igaüks neist saab oma 
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tugevate külgedega anda panuse süsteemi 
tervikuna, kusjuures mõne transpordiliigi 
ühekülgne sooduskohtlemine tekitab vaid 
ebavõrdust ja ebaefektiivsust;

Or. cs

Muudatusettepanek 42
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab vajadust konsultatsioonideks 
ja aruteludeks transpordiküsimuste üle, 
mis on omased konkreetselt 
saarestikupiirkondadele.

Or. fr


