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Tarkistus 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kannattaa komission aloitetta laatia 
EU:n strategia kestävästä 
liikennepolitiikasta; korostaa
yhteenkuuluvuuden ja liikennepolitiikan 
suhdetta kestävän aluekehityksen 
tavoitteen saavuttamisessa;

1. kehottaa komissiota laatimaan kestävän 
liikennepolitiikan täytäntöönpanoa 
koskevan EU:n strategian, jonka 
perustana käytetään yhteenkuuluvuuden ja 
liikennepolitiikan suhdetta kestävän 
aluekehityksen tavoitteen saavuttamisessa;
katsoo, että liikennepolitiikassa pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota ensisijaisten 
hankkeiden pikaiseen toteuttamiseen, 
niiden liittämiseen olemassa oleviin 
verkostoihin sekä 
infrastruktuuriyhteyksien 
yhteensopivuuteen tapauksissa, joissa 
näin ei ole toimittu;

Or. ro

Tarkistus 2
Karima Delli

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kannattaa komission aloitetta laatia EU:n 
strategia kestävästä liikennepolitiikasta; 
korostaa yhteenkuuluvuuden ja 
liikennepolitiikan suhdetta kestävän 
aluekehityksen tavoitteen saavuttamisessa;

1. kannattaa komission aloitetta laatia EU:n 
strategia kestävästä liikennepolitiikasta;
myöntää, että Euroopan 
liikennejärjestelmä ei vieläkään ole 
kestävän kehityksen mukainen, kuten 
esimerkiksi suhteessa 
ilmastonmuutokseen, uusiutumattomien 
energiavarojen käyttöön, 
pienhiukkaspäästöihin, 
tieliikennekuolemiin sekä luonnon 
monimuotoisuudelle ja maisemalle 
aiheutettuihin haittoihin; korostaa 
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yhteenkuuluvuuden ja liikennepolitiikan 
suhdetta kestävän aluekehityksen 
tavoitteen saavuttamisessa;

Or. fr

Tarkistus 3
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kannattaa komission aloitetta laatia EU:n 
strategia kestävästä liikennepolitiikasta; 
korostaa yhteenkuuluvuuden ja 
liikennepolitiikan suhdetta kestävän 
aluekehityksen tavoitteen saavuttamisessa;

1. kannattaa komission aloitetta laatia EU:n 
strategia kestävästä liikennepolitiikasta; 
korostaa yhteenkuuluvuuden ja 
liikennepolitiikan suhdetta kestävän 
aluekehityksen tavoitteen saavuttamisessa 
kaikkialla EU:ssa;

Or. pl

Tarkistus 4
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kannattaa komission aloitetta laatia EU:n 
strategia kestävästä liikennepolitiikasta; 
korostaa yhteenkuuluvuuden ja 
liikennepolitiikan suhdetta kestävän 
aluekehityksen tavoitteen saavuttamisessa;

1. kannattaa komission aloitetta laatia EU:n 
strategia kestävästä liikennepolitiikasta; 
korostaa yhteenkuuluvuuden ja 
liikennepolitiikan suhdetta kestävän 
aluekehityksen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteen 
saavuttamisessa; 

Or. ro
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Tarkistus 5
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että kokonaisvaltainen tapa 
tarkastella infrastruktuurisuunnittelua, 
hankkeiden rahoitusta ja kehitystä voi olla 
merkittävä tekijä kilpailukykyisen ja 
kestävän liikenteen aikaansaamisessa; 
korostaa, että paikallis- ja alueviranomaiset 
eivät useinkaan selviydy liikennealan 
haasteista ilman yhteistyötä, ja kehottaa 
siksi kyseisiä viranomaisia ja muita 
sidosryhmiä osallistumaan aktiivisesti 
toimintalinjojen kehittämiseen ja niiden 
täytäntöönpanoon;

2. katsoo, että kokonaisvaltainen tapa 
tarkastella infrastruktuurisuunnittelua, 
hankkeiden rahoitusta ja kehitystä voi olla 
merkittävä tekijä kilpailukykyisen ja 
kestävän liikenteen aikaansaamisessa;
korostaa, että alueiden ja 
paikallisviranomaisten olisi jo otettava 
ehkäisevää roolia koskeva vastuu 
varmistamalla suunnitteluvaiheessa 
(asuinalueet/työpaikat/vapaa-ajan 
palvelut), että järkevillä rakenteilla 
minimoidaan tai ainakin vähennetään 
liikenteen (etenkin autojen) määrää 
alusta lähtien; korostaa, että paikallis- ja 
alueviranomaiset eivät useinkaan selviydy 
liikennealan haasteista ilman yhteistyötä, ja 
kehottaa siksi kyseisiä viranomaisia ja 
muita sidosryhmiä osallistumaan 
aktiivisesti toimintalinjojen kehittämiseen 
ja niiden täytäntöönpanoon;

Or. de

Tarkistus 6
Karima Delli

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että kokonaisvaltainen tapa 
tarkastella infrastruktuurisuunnittelua, 
hankkeiden rahoitusta ja kehitystä voi olla 
merkittävä tekijä kilpailukykyisen ja
kestävän liikenteen aikaansaamisessa;
korostaa, että paikallis- ja alueviranomaiset 
eivät useinkaan selviydy liikennealan 

2. katsoo, että kokonaisvaltainen tapa 
tarkastella infrastruktuurisuunnittelua, 
hankkeiden rahoitusta ja kehitystä voi olla 
merkittävä tekijä kestävän liikenteen 
aikaansaamisessa; ymmärtää, että 
tarvitaan toimintojen järjestelyä siten, että 
nykyinen liikenneinfrastruktuuri otetaan 
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haasteista ilman yhteistyötä, ja kehottaa 
siksi kyseisiä viranomaisia ja muita 
sidosryhmiä osallistumaan aktiivisesti 
toimintalinjojen kehittämiseen ja niiden 
täytäntöönpanoon;

paremmin huomioon, ja katsoo, että 
etusijalle olisi asetettava sellaisten toimien 
lujittaminen, joilla torjutaan kaupunkien 
leviämistä ja riippuvuutta 
moottoriajoneuvoista; korostaa, että 
paikallis- ja alueviranomaiset eivät 
useinkaan selviydy liikennealan haasteista 
ilman yhteistyötä, ja kehottaa siksi kyseisiä 
viranomaisia ja muita sidosryhmiä 
osallistumaan aktiivisesti toimintalinjojen 
kehittämiseen ja niiden täytäntöönpanoon;

Or. fr

Tarkistus 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että kokonaisvaltainen tapa
tarkastella infrastruktuurisuunnittelua, 
hankkeiden rahoitusta ja kehitystä voi olla 
merkittävä tekijä kilpailukykyisen ja 
kestävän liikenteen aikaansaamisessa; 
korostaa, että paikallis- ja alueviranomaiset 
eivät useinkaan selviydy liikennealan 
haasteista ilman yhteistyötä, ja kehottaa 
siksi kyseisiä viranomaisia ja muita 
sidosryhmiä osallistumaan aktiivisesti
toimintalinjojen kehittämiseen ja niiden 
täytäntöönpanoon;

2. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
kokonaisvaltaisen tavan tarkastella 
infrastruktuurisuunnittelua, hankkeiden 
rahoitusta ja kehitystä merkittävimpänä 
tekijänä kilpailukykyisen ja kestävän
liikenteen aikaansaamisessa; korostaa, että 
yleensä paikallis- ja alueviranomaiset eivät 
useinkaan selviydy liikennealan haasteista 
ilman yhteistyötä, ja että viranomaisten ja 
muiden sidosryhmien aktiivinen 
osallistuminen toimintalinjojen 
kehittämiseen ja niiden täytäntöönpanoon 
on siksi tarpeellista;

Or. ro

Tarkistus 8
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että kokonaisvaltainen tapa 
tarkastella infrastruktuurisuunnittelua, 
hankkeiden rahoitusta ja kehitystä voi olla
merkittävä tekijä kilpailukykyisen ja 
kestävän liikenteen aikaansaamisessa; 
korostaa, että paikallis- ja alueviranomaiset 
eivät useinkaan selviydy liikennealan 
haasteista ilman yhteistyötä, ja kehottaa 
siksi kyseisiä viranomaisia ja muita 
sidosryhmiä osallistumaan aktiivisesti 
toimintalinjojen kehittämiseen ja niiden 
täytäntöönpanoon;

2. katsoo, että kokonaisvaltainen ja 
koordinoitu tapa tarkastella 
infrastruktuurisuunnittelua, hankkeiden 
rahoitusta ja kehitystä on merkittävä tekijä 
kilpailukykyisen ja kestävän liikenteen 
aikaansaamisessa; korostaa, että paikallis-
ja alueviranomaiset eivät useinkaan 
selviydy liikennealan haasteista ilman 
yhteistyötä, ja kehottaa siksi kyseisiä 
jäsenvaltioita yhdessä sidosryhmien 
kanssa osallistumaan aktiivisesti 
toimintalinjojen kehittämiseen ja niiden 
täytäntöönpanoon; 

Or. cs

Tarkistus 9
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa koheesiopolitiikan 
mahdollisuuksia liikenneinfrastruktuurien 
kehittämisessä, koska sillä voidaan 
varmistaa, että etusija annetaan verkostoille 
eikä yksittäisille hankkeille; suosittaa, että 
rakenne- ja koheesiorahastorahoitusta 
saavissa liikennehankkeissa keskitytään 
tasapainoiseen kehitykseen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen, ja 
kehottaa koordinoimaan paremmin 
yhteisön rahastojen ja kansallisten 
rahastojen toimia;

3. korostaa koheesiopolitiikan 
mahdollisuuksia liikenneinfrastruktuurien 
kehittämisessä, koska sillä voidaan 
varmistaa, että etusija annetaan verkostoille 
eikä yksittäisille hankkeille; katsoo, että 
älykkäiden liikennejärjestelmien käyttö 
vaikuttaa osaltaan 
liikenneinfrastruktuurien kehittämiseen 
turvallisuuden, kestävyyden ja 
tehokkuuden suhteen; suosittaa, että 
rakenne- ja koheesiorahastorahoitusta 
saavissa liikennehankkeissa keskitytään 
tasapainoiseen kehitykseen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen, ja 
kehottaa koordinoimaan paremmin 
yhteisön rahastojen ja kansallisten 
rahastojen toimia;

Or. ro
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Tarkistus 10
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa koheesiopolitiikan 
mahdollisuuksia liikenneinfrastruktuurien 
kehittämisessä, koska sillä voidaan 
varmistaa, että etusija annetaan verkostoille 
eikä yksittäisille hankkeille; suosittaa, että 
rakenne- ja koheesiorahastorahoitusta 
saavissa liikennehankkeissa keskitytään 
tasapainoiseen kehitykseen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen, ja 
kehottaa koordinoimaan paremmin 
yhteisön rahastojen ja kansallisten 
rahastojen toimia;

3. korostaa koheesiopolitiikan 
mahdollisuuksia liikenneinfrastruktuurien 
kehittämisessä, koska sillä voidaan
varmistaa, että etusija annetaan verkostoille 
eikä yksittäisille hankkeille; katsoo, että 
verkostojen perustana pitäisi olla 
sosioekonominen analyysi, jossa otetaan 
huomioon kysyntä ja liikennevirrat sekä 
sosiaaliset ja alueelliset näkökohdat; 
suosittaa, että rakenne- ja 
koheesiorahastorahoitusta saavissa 
liikennehankkeissa keskitytään 
tasapainoiseen kehitykseen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen, ja 
kehottaa koordinoimaan paremmin 
yhteisön rahastojen ja kansallisten 
rahastojen toimia;

Or. en

Tarkistus 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa koheesiopolitiikan 
mahdollisuuksia liikenneinfrastruktuurien 
kehittämisessä, koska sillä voidaan 
varmistaa, että etusija annetaan
verkostoille eikä yksittäisille hankkeille; 
suosittaa, että rakenne- ja 
koheesiorahastorahoitusta saavissa 
liikennehankkeissa keskitytään 

3. kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon koheesiopolitiikan 
mahdollisuudet liikenneinfrastruktuurien 
kehittämisessä antamalla etusija 
verkostoille eikä yksittäisille hankkeille 
pyytää, että rakenne- ja 
koheesiorahastorahoitusta saavissa 
liikennehankkeissa keskitytään 



AM\803673FI.doc 9/25 PE438.466v01-00

FI

tasapainoiseen kehitykseen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen, ja 
kehottaa koordinoimaan paremmin 
yhteisön rahastojen ja kansallisten 
rahastojen toimia;

tasapainoiseen kehitykseen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen, ja 
kehottaa koordinoimaan paremmin 
yhteisön rahastojen ja kansallisten 
rahastojen toimia;

Or. ro

Tarkistus 12
Karima Delli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa koheesiopolitiikan 
mahdollisuuksia liikenneinfrastruktuurien 
kehittämisessä, koska sillä voidaan 
varmistaa, että etusija annetaan verkostoille 
eikä yksittäisille hankkeille; suosittaa, että 
rakenne- ja koheesiorahastorahoitusta 
saavissa liikennehankkeissa keskitytään 
tasapainoiseen kehitykseen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen, ja 
kehottaa koordinoimaan paremmin 
yhteisön rahastojen ja kansallisten 
rahastojen toimia;

3. korostaa koheesiopolitiikan 
mahdollisuuksia liikenneinfrastruktuurien 
kehittämisessä, koska sillä voidaan 
varmistaa, että etusija annetaan 
tärkeimmille verkostoille eikä yksittäisille 
hankkeille; suosittaa, että rakenne- ja 
koheesiorahastorahoitusta saavissa 
liikennehankkeissa keskitytään 
ensisijaisesti kestävään kehitykseen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseen, ja kehottaa koordinoimaan 
paremmin yhteisön rahastojen ja 
kansallisten rahastojen toimia;

Or. fr

Tarkistus 13
Karima Delli

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa korvamerkitsemään 
mahdollisimman suuren osan 
liikennealaa koskevasta EU:n 
rahoituksesta olemassa olevan 
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infrastruktuurin, intermodaalisten 
järjestelmien, satamien ja rautateiden 
kehittämiseen;

Or. fr

Tarkistus 14
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. puoltaa julkisen paikallisliikenteen 
järjestelmien kehittämistä ja parantamista 
tehostamalla nykyisen infrastruktuurin 
käyttöä ja vaatimalla päättäjiltä aloitteita 
(esimerkiksi erityiskaistojen käyttöönotto, 
ympäristöä suosivat tietullit ja rajoitetun 
liikenteen alueet); pitää tässä mielessä 
oleellisen tärkeänä investointeja tekniikan 
alan innovaatioihin ja vähäpäästöisten 
liikennejärjestelmien edistämistä 
koskeviin innovatiivisiin ratkaisuihin;

Or. it

Tarkistus 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa alueiden välistä, rajat ylittävää 
ja ylikansallista yhteistyötä liikennealan 
kysymysten käsittelyssä; kehottaa sen 
vuoksi ottamaan tulevassa 
liikennepolitiikassa huomioon rajat 
ylittävät näkökohdat;

4. korostaa alueiden välistä, rajat ylittävää 
ja ylikansallista yhteistyötä liikennealan 
kysymysten käsittelyssä; kehottaa
sisällyttämään rajoja ylittävät näkökohdat 
tulevaan liikennepolitiikkaan; 

Or. ro
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Tarkistus 16
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa alueiden välistä, rajat ylittävää 
ja ylikansallista yhteistyötä liikennealan 
kysymysten käsittelyssä; kehottaa sen 
vuoksi ottamaan tulevassa 
liikennepolitiikassa huomioon rajat 
ylittävät näkökohdat;

4. korostaa alueiden välistä, rajat ylittävää 
ja ylikansallista yhteistyötä liikennealan 
kysymysten käsittelyssä; kehottaa sen 
vuoksi ottamaan tulevassa 
liikennepolitiikassa huomioon rajat 
ylittävät näkökohdat; kehottaa komissiota 
käyttämään täysimääräisesti ja 
johdonmukaisesti eurooppalaisia 
koordinaattoreita erityisesti TEN-T-
verkoston kannalta ensisijaisten 
hankkeiden rajatylittävien osuuksien 
suunnittelussa ja rahoituksessa, koska 
niiden toimintaan liittyvistä 
investoinneista tulee moninkertaiset tuotot 
hankkeiden tehokkaammasta ja 
nopeammasta toteutuksesta aiheutuvien 
säästöjen muodossa;

Or. cs

Tarkistus 17
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa alueiden välistä, rajat ylittävää 
ja ylikansallista yhteistyötä liikennealan 
kysymysten käsittelyssä; kehottaa sen 
vuoksi ottamaan tulevassa 
liikennepolitiikassa huomioon rajat 
ylittävät näkökohdat;

4. korostaa alueiden välistä, rajat ylittävää 
ja ylikansallista yhteistyötä liikennealan 
kysymysten käsittelyssä; kehottaa sen 
vuoksi ottamaan tulevassa 
liikennepolitiikassa huomioon rajat 
ylittävät näkökohdat; suosittelee 
kehittämään TEN-T-ohjelman 
painopistealueita, kuten toimintalinjaa 18 
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(Rein/Meuse–Main–Tonava), jotta 
Kaakkois-Euroopan alueliikenteen 
infrastruktuurien kehittämistä 
helpotettaisiin Tonavan aluetta koskevan 
EU:n strategian tavoitteiden ja toimien 
mukaisesti;

Or. ro

Tarkistus 18
Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa alueiden välistä, rajat ylittävää 
ja ylikansallista yhteistyötä liikennealan 
kysymysten käsittelyssä; kehottaa sen 
vuoksi ottamaan tulevassa 
liikennepolitiikassa huomioon rajat 
ylittävät näkökohdat;

4. korostaa alueiden välistä, rajat ylittävää 
ja ylikansallista yhteistyötä liikennealan 
kysymysten käsittelyssä; kehottaa sen 
vuoksi ottamaan tulevassa 
liikennepolitiikassa huomioon rajat 
ylittävät näkökohdat; korostaa, että 
alueiden välisen yhteistyöhön tarkoitetun 
Interreg-rahoituksen saamiseksi on 
löydettävä yksinkertaisempi, avoimempi ja 
tehokkaampi tapa;

Or. fr

Tarkistus 19
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa alueiden välistä, rajat ylittävää 
ja ylikansallista yhteistyötä liikennealan 
kysymysten käsittelyssä; kehottaa sen 
vuoksi ottamaan tulevassa 
liikennepolitiikassa huomioon rajat 
ylittävät näkökohdat;

4. korostaa alueiden välistä, rajat ylittävää 
ja ylikansallista yhteistyötä liikennealan 
kysymysten käsittelyssä; kehottaa sen 
vuoksi ottamaan tulevassa 
liikennepolitiikassa huomioon rajat 
ylittävät näkökohdat; korostaa samoin, 
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että liikenteellä on merkittävä rooli 
makroalueiden kehittämisessä;

Or. ro

Tarkistus 20
Karima Delli

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille Euroopan jatkuvan 
kaupungistumiskehityksen; korostaa, että 
on varmistettava kaikkien kaupunkialueilla 
asuvien kansalaisten mahdollisuudet 
käyttää korkealaatuisia liikennepalveluja; 
korostaa, että EU voi tukea 
kaupunkialueiden yhteistyötä, jotta ne 
voivat vaihtaa ja toteuttaa parhaita 
käytänteitä liikennejärjestelmien 
saamiseksi entistä kestävimmiksi;

5. panee merkille Euroopan jatkuvan 
kaupungistumiskehityksen; korostaa, että 
on varmistettava kaikkien kaupunkialueilla 
asuvien kansalaisten mahdollisuudet 
käyttää korkealaatuisia liikennepalveluja 
kaupunkien leviämisen ja siitä 
aiheutuvan energian tuhlauksen 
estämiseksi; korostaa, että EU voi tukea 
kaupunkialueiden yhteistyötä, jotta ne 
voivat vaihtaa ja toteuttaa parhaita 
käytänteitä liikennejärjestelmien 
saamiseksi entistä kestävimmiksi;
korostaa, että yli 100 000 asukkaan 
kaupungeissa kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelman 
kehittämisen pitäisi olla yhteydessä 
yhteisrahoitettuihin liikennehankkeisiin, 
kasvihuonekaasujen ja hiilivetyjen 
kulutusta koskeviin EU:n tavoitteisiin ja 
EU:n ympäristölainsäädäntöön; 

Or. fr

Tarkistus 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille Euroopan jatkuvan 
kaupungistumiskehityksen; korostaa, että 
on varmistettava kaikkien kaupunkialueilla 
asuvien kansalaisten mahdollisuudet 
käyttää korkealaatuisia liikennepalveluja; 
korostaa, että EU voi tukea 
kaupunkialueiden yhteistyötä, jotta ne 
voivat vaihtaa ja toteuttaa parhaita 
käytänteitä liikennejärjestelmien 
saamiseksi entistä kestävimmiksi;

5. kehottaa komissiota panemaan merkille 
Euroopan jatkuvan 
kaupungistumiskehityksen; korostaa, että 
on varmistettava kaikkien kaupunkialueilla 
asuvien kansalaisten mahdollisuudet 
käyttää korkealaatuisia liikennepalveluja
kaikkien jäsenvaltioiden tasapainoisen 
kehityksen varmistamiseksi; korostaa, että 
EU voi tukea kaupunkialueiden 
yhteistyötä, jotta ne voivat vaihtaa ja 
toteuttaa parhaita käytänteitä 
liikennejärjestelmien saamiseksi entistä 
kestävimmiksi ja yhteneväisemmiksi 
kaikkialla EU:n alueella;

Or. ro

Tarkistus 22
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille Euroopan jatkuvan 
kaupungistumiskehityksen; korostaa, että 
on varmistettava kaikkien kaupunkialueilla 
asuvien kansalaisten mahdollisuudet 
käyttää korkealaatuisia liikennepalveluja; 
korostaa, että EU voi tukea 
kaupunkialueiden yhteistyötä, jotta ne 
voivat vaihtaa ja toteuttaa parhaita 
käytänteitä liikennejärjestelmien 
saamiseksi entistä kestävimmiksi;

5. panee merkille Euroopan jatkuvan 
kaupungistumiskehityksen; korostaa, että 
on varmistettava kaikkien kaupunkialueilla 
asuvien kansalaisten mahdollisuudet 
käyttää korkealaatuisia liikennepalveluja; 
korostaa, että EU voi tukea 
kaupunkialueiden yhteistyötä, jotta ne 
voivat vaihtaa ja toteuttaa parhaita 
käytänteitä liikennejärjestelmien 
saamiseksi entistä kestävimmiksi; korostaa 
tässä yhteydessä, että 30. syyskuuta 2009 
hyväksytty kaupunkiliikennettä koskeva 
toimintasuunnitelma on merkittävä, ja 
odottaa siinä ehdotettujen toimien 
pikaista käyttöönottoa;

Or. pl
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Tarkistus 23
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille Euroopan jatkuvan 
kaupungistumiskehityksen; korostaa, että 
on varmistettava kaikkien kaupunkialueilla 
asuvien kansalaisten mahdollisuudet 
käyttää korkealaatuisia liikennepalveluja; 
korostaa, että EU voi tukea 
kaupunkialueiden yhteistyötä, jotta ne 
voivat vaihtaa ja toteuttaa parhaita 
käytänteitä liikennejärjestelmien 
saamiseksi entistä kestävimmiksi;

5. panee merkille Euroopan jatkuvan 
kaupungistumiskehityksen; korostaa, että 
on varmistettava kaikkien kaupunkialueilla 
asuvien kansalaisten mahdollisuudet 
käyttää korkealaatuisia liikennepalveluja; 
korostaa, että EU voi tukea 
kaupunkialueiden yhteistyötä, jotta ne 
voivat vaihtaa ja toteuttaa parhaita 
käytänteitä liikennejärjestelmien 
saamiseksi entistä kestävimmiksi; vaatii 
paikallisviranomaisia edistämään 
mahdollisimman ympäristöystävällistä 
julkisen liikenteen muotoa;

Or. ro

Tarkistus 24
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
5a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tähdentää, että liikenteen 
innovaatioiden alalla tarvitaan riittävää 
tutkimusta, jolla pyritään muun muassa 
vähentämään energiankulutusta ja 
hiilipäästöjä ja lisäämään uusiutuvan 
energian käyttöä;

Or. en
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Tarkistus 25
Karima Delli

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kiinnittää huomiota siihen, että EU 
on ilmoittanut vähentävänsä 
kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä, mikä 
edellyttää suunnattoman suuria 
investointeja tie- ja lentoliikenteen 
vaihtoehtoihin;

Or. fr

Tarkistus 26
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. ymmärtää, että tehokkaasti toimiva 
maanteiden rahtiliikenne on keskeisessä 
asemassa kestävässä liikennemuotojen 
valikoimassa; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioiden viranomaisia 
helpottamaan edelleen 
kabotaasiliikenteen vapauttamista, jotta 
tyhjänä kulkemista voitaisiin vähentää;

Or. en

Tarkistus 27
Markus Pieper

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että maantieliikenne ja 
teiden parantaminen on äärimmäisen 
tärkeässä asemassa alueellisten yritysten 
yhteyksien ja kilpailukyvyn kannalta; 
korostaa ennen kaikkea 
maantieyhteyksien merkitystä reuna-
alueiden ja syrjäisimpien alueiden 
taloudelliselle kehitykselle; vaatii 
maantie- ja rautatieliikennneverkostojen 
parantamista ja kestävää yhteenliittämistä 
uudelleenlastauskeskusten lukumäärää 
lisäämällä;

Or. de

Tarkistus 28
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa vaihtoehtoisten 
polttoaineiden (esimerkiksi maakaasu, 
biometaani) merkitystä kestävän 
liikenteen aikaansaamiseksi suuressa 
mittakaavassa; puoltaa tällaisten 
polttoaineiden tarjontaa koskevien 
tarpeellisten infrastruktuurien 
kehittämistä ja yhdenmukaisten 
tankkauspisteiden perustamista 
maantieteellisen jakauman perusteella 
ottaen huomioon myös teollisuuden 
tarjonnassa tapahtuvan kehityksen;

Or. it
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Tarkistus 29
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että rautatieliikenteen 
vapauttaminen ja liikennealan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
käyvät käsi kädessä ja edistävät 
aluekehitystä; toteaa kuitenkin, että 
vapauttaminen ei saisi tahattomasti 
heikentää rautatieliikenteen 
kilpailuasemaa maantieliikenteeseen 
nähden ja että on varmistettava 
asianmukaisesti syrjäisimpien alueiden 
rautatieyhteydet;

6. toteaa, että rautatieliikenteen 
vapauttaminen on tarpeen raideliikenteen 
tehokkuuden lisäämiseksi, sen 
kilpailuaseman parantamiseksi 
maantieliikenteeseen nähden sekä sen 
osuuden lisäämiseksi kaukorahdin ja 
julkisen henkilöliikenteen suhteen siten, 
että tavoitteena on liikennealan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen;
toteaa lisäksi, että vapauttaminen on 
tarpeen myös raideliikenteen 
kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja 
hintojen alentamiseksi asiakkailta, jotka 
ovat usein julkisia alueviranomaisia;

Or. cs

Tarkistus 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että rautatieliikenteen 
vapauttaminen ja liikennealan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
käyvät käsi kädessä ja edistävät 
aluekehitystä; toteaa kuitenkin, että 
vapauttaminen ei saisi tahattomasti 
heikentää rautatieliikenteen 
kilpailuasemaa maantieliikenteeseen 
nähden ja että on varmistettava
asianmukaisesti syrjäisimpien alueiden 
rautatieyhteydet;

6. toteaa, että rautatieliikenteen 
vapauttaminen ja liikennealan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
käyvät käsi kädessä ja edistävät 
aluekehitystä; toteaa, että vapauttaminen ei 
saa vaikuttaa rautatieliikenteen 
kilpailukykyyn maantieliikenteeseen 
nähden ja että on tarpeen asettaa erityisen 
huomion kohteeksi syrjäisimpien alueiden 
rautatieyhteyksien varmistaminen;

Or. ro
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Tarkistus 31
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että rautatieliikenteen 
vapauttaminen ja liikennealan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
käyvät käsi kädessä ja edistävät 
aluekehitystä; toteaa kuitenkin, että 
vapauttaminen ei saisi tahattomasti 
heikentää rautatieliikenteen kilpailuasemaa 
maantieliikenteeseen nähden ja että on 
varmistettava asianmukaisesti 
syrjäisimpien alueiden rautatieyhteydet;

6. toteaa, että rautatieliikenteen 
vapauttaminen ja liikennealan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
käyvät käsi kädessä ja edistävät 
aluekehitystä; toteaa kuitenkin, että 
vapauttaminen ei saisi tahattomasti 
heikentää rautatieliikenteen kilpailuasemaa 
maantieliikenteeseen nähden ja että on 
varmistettava asianmukaisesti 
syrjäisimpien alueiden rautatieyhteyksien 
parantaminen;

Or. en

Tarkistus 32
Karima Delli

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että rautatieliikenteen 
vapauttaminen ja liikennealan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
käyvät käsi kädessä ja edistävät 
aluekehitystä; toteaa kuitenkin, että
vapauttaminen ei saisi tahattomasti 
heikentää rautatieliikenteen kilpailuasemaa 
maantieliikenteeseen nähden ja että on 
varmistettava asianmukaisesti 
syrjäisimpien alueiden rautatieyhteydet;

6. toteaa, että vaikka rautatieliikenteen 
vapauttaminen ja liikennealan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
käyvät käsi kädessä ja edistävät 
aluekehitystä, vapauttaminen ei saa
tahattomasti heikentää rautatieliikenteen 
kilpailuasemaa maantieliikenteeseen 
nähden; katsookin tämän vuoksi, että on 
varmistettava asianmukaisesti 
syrjäisimpien alueiden rautatieyhteydet;

Or. fr
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Tarkistus 33
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että rautatieliikenteen 
vapauttaminen ja liikennealan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
käyvät käsi kädessä ja edistävät 
aluekehitystä; toteaa kuitenkin, että 
vapauttaminen ei saisi tahattomasti 
heikentää rautatieliikenteen kilpailuasemaa 
maantieliikenteeseen nähden ja että on 
varmistettava asianmukaisesti 
syrjäisimpien alueiden rautatieyhteydet;

6. toteaa, että rautatieliikenteen 
vapauttaminen ja liikennealan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
käyvät käsi kädessä ja edistävät 
aluekehitystä; toteaa kuitenkin, että 
vapauttaminen ei saisi tahattomasti 
heikentää rautatieliikenteen kilpailuasemaa 
maantieliikenteeseen nähden ja että on 
varmistettava asianmukaisesti 
syrjäisimpien alueiden rautatieyhteydet; 
korostaa myös, että rautatieliikenteen 
kuluttajansuojaa on parannettava etenkin 
varmistamalla riittävien kuluttajatietojen 
tarjonta oikeudellisista valituskeinoista ja 
korvausmahdollisuuksista junamatkoilla 
tapahtuvien pitkien viivytysten vuoksi;

Or. de

Tarkistus 34
Karima Delli

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa lyhyen matkan merikuljetusten 
merkitystä kestävänä liikennemuotona, 
jonka avulla voidaan lisäksi parantaa 
syrjäisimpien alueiden yhteyksiä ja 
kehitystä;

7. korostaa, että on tärkeää kehittää 
lyhyen matkan merikuljetuksia
käyttämällä merisatamia 
maantieteellisesti tasaisemmalla 
jakaumalla, jolloin maantiekuljetuksia 
voidaan vähentää jyrkästi erityisesti 
haavoittuvilla vuoristoalueilla, jotka ovat 
suuressa vaarassa kärsiä 
ympäristöhaittoja tai jo kärsineet niitä, 
kuten Alpeilla on tapahtunut, korostaa 
samalla, että lyhyen matkan 
merikuljetuksilla voidaan parantaa 
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syrjäisimpien alueiden yhteyksiä ja 
kehitystä;

Or. fr

Tarkistus 35
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa lyhyen matkan merikuljetusten 
merkitystä kestävänä liikennemuotona, 
jonka avulla voidaan lisäksi parantaa 
syrjäisimpien alueiden yhteyksiä ja 
kehitystä;

7. korostaa yleisellä tasolla 
multimodaalikuljetusten keskeistä roolia 
ja erityisesti merikuljetuksia, jotka ovat 
ympäristöystävällinen ja kestävä 
kuljetusmuoto; korostaa erityisesti lyhyen 
matkan merikuljetusten merkitystä 
kestävänä liikennemuotona, jonka avulla 
voidaan lisäksi parantaa syrjäisimpien 
alueiden yhteyksiä ja kehitystä;

Or. de

Tarkistus 36
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa lyhyen matkan merikuljetusten 
merkitystä kestävänä liikennemuotona, 
jonka avulla voidaan lisäksi parantaa 
syrjäisimpien alueiden yhteyksiä ja 
kehitystä;

7. korostaa lyhyen matkan merikuljetusten 
sekä jokien ja järvien sisävesikuljetusten 
merkitystä kestävänä liikennemuotona, 
jonka avulla voidaan lisäksi parantaa 
syrjäisimpien alueiden yhteyksiä ja 
kehitystä;

Or. en



PE438.466v01-00 22/25 AM\803673FI.doc

FI

Tarkistus 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että lyhyen matkan 
merikuljetuksia ja merten valtateitä 
koskevia hankkeita on tarkasteltava 
laajemmassa yhteydessä, johon kuuluvat 
Euroopan lähialueiden maat. 
huomauttaa, että tämä edellyttää 
paremman synergian aikaansaamista 
aluepolitiikan, kehitysyhteistyöpolitiikan 
ja liikennepolitiikan välillä;

Or. fr

Tarkistus 38
Karima Delli

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kannattaa hajautettuun kulutus- ja 
tuotantojärjestelmään perustuvan 
kestävän liikenteenhallintamenetelmän 
kehittämistä ja käyttöönottoa siten, että 
järjestelmällä vältetään tarpeettomat ja 
tehottomat tavarankuljetukset;

Or. fr

Tarkistus 39
Karima Delli

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. yhtyy näkemykseen, että alueellisilla 
lentoasemilla on tärkeä rooli reuna-
alueiden ja syrjäisimpien alueiden 
kehityksessä, koska ne parantavat 
kyseisten alueiden yhteyksiä liikenteen 
solmukohtiin; pitää erityisen tärkeänä, 
että sovelletaan aina mahdollisuuksien 
mukaan intermodaalisia ratkaisuja; katsoo, 
että lentoasemien väliset 
(suurnopeus)junayhteydet ovat 
ihanteellinen keino liittää eri 
liikennemuotoja kestävästi yhteen.

8. pitää erityisen välttämättömänä 
kestävien liikennemuotojen tarjoamista 
soveltamalla intermodaalisia ratkaisuja; 
katsoo, että liikennekeskusten väliset 
junayhteydet ja eri liikennemuotojen 
yhdistelmät ovat ihanteellinen keino liittää 
eri liikennemuotoja kestävästi yhteen 
erityisesti syrjäisimmillä alueilla.

Or. fr

Tarkistus 40
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. yhtyy näkemykseen, että alueellisilla 
lentoasemilla on tärkeä rooli reuna-
alueiden ja syrjäisimpien alueiden 
kehityksessä, koska ne parantavat kyseisten 
alueiden yhteyksiä liikenteen solmukohtiin; 
pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
aina mahdollisuuksien mukaan 
intermodaalisia ratkaisuja; katsoo, että 
lentoasemien väliset 
(suurnopeus)junayhteydet ovat 
ihanteellinen keino liittää eri 
liikennemuotoja kestävästi yhteen.

8. yhtyy näkemykseen, että alueellisilla 
lentoasemilla on tärkeä rooli reuna-
alueiden ja syrjäisimpien alueiden 
kehityksessä, koska ne parantavat kyseisten 
alueiden yhteyksiä liikenteen solmukohtiin; 
pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
aina mahdollisuuksien mukaan 
intermodaalisia ratkaisuja ja että 
yksilöidään innovatiivisia 
rahoitusratkaisuja helpottamaan näiden 
lentoasemien uudistamista; katsoo, että 
lentoasemien väliset 
(suurnopeus)junayhteydet ovat 
ihanteellinen keino liittää eri 
liikennemuotoja kestävästi yhteen.

Or. ro
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Tarkistus 41
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
8a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota jatkamaan 
johdonmukaisesti Euroopan komission 
vuonna 2001 antaman liikennettä 
koskevan valkoisen kirjan väliaika-
arvioinnissa määritellyn 
komodaalisuusperiaatteen pohjalta siten, 
että alueiden liikenneyhteyksiä 
parannetaan, mikä on oleellinen tekijä 
niiden kehityksessä; omaksuu tämän 
kannan siksi, että on olemassa vain yksi 
liikennesektori ja vain sillä on kysyntää 
liikennepalveluille ja että julkisten 
toimintalinjojen haasteena on luoda 
oikeudenmukaiset edellytykset erilaisille 
liikennemuodoille, jotta ne voivat osaltaan 
vahvistaa koko järjestelmää; katsoo, että 
yksipuolisen suosituimmuusaseman 
antaminen yhdelle liikennemuodolle 
johtaa epätasa-arvoon ja tehottomuuteen; 

Or. cs

Tarkistus 42
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että saaristoalueiden 
tietyistä liikennekysymyksistä on 
järjestettävä kuulemistilaisuuksia ja 
keskusteluja.

Or. fr
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