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Amendement 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. steunt het initiatief van de Commissie 
om een strategie uit te stippelen voor een 
toekomstig duurzaam vervoersbeleid in de 
EU; onderstreept hoe belangrijk het 
verband tussen cohesie- en vervoersbeleid 
is voor het verwezenlijken van de bredere 
doelstelling van een duurzame regionale 
ontwikkeling;

1. verzoekt de Commissie een strategie uit 
te werken voor toepassing van een
duurzaam vervoersbeleid in de EU, 
gebaseerd op het verband tussen cohesie-
en vervoersbeleid voor het verwezenlijken 
van de bredere doelstelling van een 
duurzame regionale ontwikkeling; is van 
oordeel dat binnen het vervoersbeleid 
bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 
tijdige afronding van prioritaire projecten, 
de integratie hiervan in het bestaande 
netwerk en aan interconnectie van de 
ontbrekende infrastructurele 
verbindingen;

Or. ro

Amendement 2
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. steunt het initiatief van de Commissie 
om een strategie uit te stippelen voor een 
toekomstig duurzaam vervoersbeleid in de 
EU; onderstreept hoe belangrijk het 
verband tussen cohesie- en vervoersbeleid 
is voor het verwezenlijken van de bredere 
doelstelling van een duurzame regionale 
ontwikkeling;

1. steunt het initiatief van de Commissie 
om een strategie uit te stippelen voor een 
toekomstig duurzaam vervoersbeleid in de 
EU; is het eens met de constatering dat 
het Europese vervoersstelsel in veel 
opzichten nog lang niet als duurzaam kan 
worden aangemerkt, met name wat betreft 
de bijdrage die het aan de 
klimaatverandering levert, het verbruik 
van niet-hernieuwbare energiebronnen, 
de uitstoot van fijne deeltjes, de sterfte als 
gevolg van verkeersongevallen en de 
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aantasting van de biodiversiteit en de 
integriteit van landschappen; onderstreept 
hoe belangrijk het verband tussen cohesie-
en vervoersbeleid is voor het 
verwezenlijken van de bredere doelstelling 
van een duurzame regionale ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 3
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. steunt het initiatief van de Commissie 
om een strategie uit te stippelen voor een 
toekomstig duurzaam vervoersbeleid in de 
EU; onderstreept hoe belangrijk het 
verband tussen cohesie- en vervoersbeleid 
is voor het verwezenlijken van de bredere 
doelstelling van een duurzame regionale
ontwikkeling;

1. steunt het initiatief van de Commissie 
om een strategie uit te stippelen voor een 
toekomstig duurzaam vervoersbeleid in de 
EU; onderstreept hoe belangrijk het 
verband tussen cohesie- en vervoersbeleid 
is voor het verwezenlijken van de bredere 
doelstelling van een duurzame 
economische ontwikkeling van alle 
gebieden van de EU;

Or. pl

Amendement 4
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. steunt het initiatief van de Commissie 
om een strategie uit te stippelen voor een 
toekomstig duurzaam vervoersbeleid in de 
EU; onderstreept hoe belangrijk het 
verband tussen cohesie- en vervoersbeleid 
is voor het verwezenlijken van de bredere 
doelstelling van een duurzame regionale 

1. steunt het initiatief van de Commissie 
om een strategie uit te stippelen voor een 
toekomstig duurzaam vervoersbeleid in de 
EU; onderstreept hoe belangrijk het 
verband tussen cohesie- en vervoersbeleid 
is voor het verwezenlijken van de bredere 
doelstelling van een duurzame regionale 
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ontwikkeling; ontwikkeling en territoriale samenhang;

Or. ro

Amendement 5
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat een geïntegreerde 
benadering van infrastructuurplanning, 
projectfinanciering en ontwikkeling een 
centrale rol kan spelen bij de 
totstandbrenging van een concurrerende en 
duurzame vervoerssector; merkt op dat 
lokale en regionale overheden zonder 
samenwerking vaak niet opgewassen zijn 
tegen uitdagingen op vervoersgebied en 
dringt er daarom op aan dat zij en de 
overige belanghebbenden actief worden 
betrokken bij de beleidsontwikkeling en –
uitvoering;

2. merkt op dat een geïntegreerde 
benadering van infrastructuurplanning, 
projectfinanciering en ontwikkeling een 
centrale rol kan spelen bij de 
totstandbrenging van een concurrerende en 
duurzame vervoerssector; onderstreept dat 
de regio's en gemeenten preventief 
verantwoordelijkheid op zich moeten 
nemen, door er al in het stadium van de 
ruimtelijke planning 
(woongebieden/werk/vrije tijd) voor te 
zorgen dat er een doelmatige structuur tot 
stand komt, die het verkeersaanbod (met 
name van personenvoertuigen) van begin 
af aan laag houdt of vermindert; merkt op 
dat lokale en regionale overheden zonder 
samenwerking vaak niet opgewassen zijn 
tegen uitdagingen op vervoersgebied en 
dringt er daarom op aan dat zij en de 
overige belanghebbenden actief worden 
betrokken bij de beleidsontwikkeling en –
uitvoering;

Or. de

Amendement 6
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat een geïntegreerde 
benadering van infrastructuurplanning, 
projectfinanciering en ontwikkeling een 
centrale rol kan spelen bij de 
totstandbrenging van een concurrerende 
en duurzame vervoerssector; merkt op dat 
lokale en regionale overheden zonder 
samenwerking vaak niet opgewassen zijn 
tegen uitdagingen op vervoersgebied en 
dringt er daarom op aan dat zij en de 
overige belanghebbenden actief worden 
betrokken bij de beleidsontwikkeling en -
uitvoering;

2. merkt op dat een geïntegreerde 
benadering van infrastructuurplanning, 
projectfinanciering en ontwikkeling een 
centrale rol kan spelen bij de 
totstandbrenging van een duurzame 
vervoerssector; erkent de noodzaak van 
een ruimtelijke organisatie van functies 
waarbij meer rekening wordt gehouden 
met de bestaande vervoersinfrastructuren 
en is van oordeel dat de versterking van 
beleid dat tot doel heeft ongebreidelde 
stadsuitbreiding en afhankelijkheid van 
de auto tegen te gaan, voorrang moet 
krijgen; merkt op dat lokale en regionale 
overheden zonder samenwerking vaak niet 
opgewassen zijn tegen uitdagingen op 
vervoersgebied en dringt er daarom op aan 
dat zij en de overige belanghebbenden 
actief worden betrokken bij de 
beleidsontwikkeling en -uitvoering; 

Or. fr

Amendement 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat een geïntegreerde 
benadering van infrastructuurplanning, 
projectfinanciering en ontwikkeling een 
centrale rol kan spelen bij de 
totstandbrenging van een concurrerende en 
duurzame vervoerssector; merkt op dat 
lokale en regionale overheden zonder 
samenwerking vaak niet opgewassen zijn 
tegen uitdagingen op vervoersgebied en 
dringt er daarom op aan dat zij en de 
overige belanghebbenden actief worden 
betrokken bij de beleidsontwikkeling en –

2. verzoekt de Commissie om een 
geïntegreerde benadering van 
infrastructuurplanning, projectfinanciering 
en ontwikkeling, daar die essentieel is 
voor de totstandbrenging van een 
concurrerende en duurzame vervoerssector; 
merkt op dat lokale en regionale overheden 
zonder samenwerking in de meeste 
gevallen niet opgewassen zijn tegen 
uitdagingen op vervoersgebied; zij en de 
overige belanghebbenden moeten dus
actief worden betrokken bij de 
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uitvoering; beleidsontwikkeling en –uitvoering.

Or. ro

Amendement 8
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat een geïntegreerde 
benadering van infrastructuurplanning, 
projectfinanciering en ontwikkeling een 
centrale rol kan spelen bij de 
totstandbrenging van een concurrerende en 
duurzame vervoerssector; merkt op dat 
lokale en regionale overheden zonder 
samenwerking vaak niet opgewassen zijn 
tegen uitdagingen op vervoersgebied en 
dringt er daarom op aan dat zij en de 
overige belanghebbenden actief worden 
betrokken bij de beleidsontwikkeling en –
uitvoering;

2. merkt op dat een geïntegreerde en 
gecoördineerde benadering van 
infrastructuurplanning, projectfinanciering 
en ontwikkeling een centrale rol speelt bij 
de totstandbrenging van een concurrerende 
en duurzame vervoerssector; merkt op dat 
lokale en regionale overheden zonder 
samenwerking vaak niet opgewassen zijn 
tegen uitdagingen op vervoersgebied en 
dringt er daarom bij de lidstaten op aan dat 
zij en de overige belanghebbenden actief 
bijdragen aan de beleidsontwikkeling en –
uitvoering;

Or. cs

Amendement 9
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de rol die het cohesiebeleid kan 
spelen bij de ontwikkeling van de 
vervoersinfrastructuur, namelijk ervoor 
zorgen dat prioriteit wordt toegekend aan
netwerken en niet aan op zichzelf staande 
projecten; beveelt aan dat 
vervoersprojecten die medegefinancierds
worden uit de structuurfondsen en het 

3. wijst op de rol die het cohesiebeleid kan 
spelen bij de ontwikkeling van de 
vervoersinfrastructuur, namelijk ervoor 
zorgen dat prioriteit wordt toegekend aan 
netwerken en niet aan op zichzelf staande 
projecten; is van oordeel dat het gebruik 
van intelligente vervoerssystemen 
bijdraagt aan de ontwikkeling van de 
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Cohesiefonds, in dienst worden gesteld van 
het streven naar een evenwichtige 
ontwikkeling en een grotere territoriale 
cohesie, en dringt aan op een betere 
coördinatie tussen communautaire en 
nationale fondsen;

vervoersinfrastructuur op het gebied van 
veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie; 
beveelt aan dat vervoersprojecten die 
medegefinancierd worden uit de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds, in 
dienst worden gesteld van het streven naar 
een evenwichtige ontwikkeling en een 
grotere territoriale cohesie, en dringt aan 
op een betere coördinatie tussen 
communautaire en nationale fondsen;

Or. ro

Amendement 10
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de rol die het cohesiebeleid kan 
spelen bij de ontwikkeling van de 
vervoersinfrastructuur, namelijk ervoor 
zorgen dat prioriteit wordt toegekend aan 
netwerken en niet aan op zichzelf staande 
projecten; beveelt aan dat 
vervoersprojecten die medegefinancierds
worden uit de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds, in dienst worden gesteld van 
het streven naar een evenwichtige 
ontwikkeling en een grotere territoriale 
cohesie, en dringt aan op een betere 
coördinatie tussen communautaire en 
nationale fondsen;

3. wijst op de rol die het cohesiebeleid kan 
spelen bij de ontwikkeling van de 
vervoersinfrastructuur, namelijk ervoor 
zorgen dat prioriteit wordt toegekend aan 
netwerken en niet aan op zichzelf staande 
projecten; is van mening dat aan 
netwerken een sociaaleconomische 
analyse ten grondslag moet liggen waarin 
rekening is gehouden met behoeften en 
verkeersstromen en met sociale en 
territoriale aspecten; beveelt aan dat 
vervoersprojecten die medegefinancierd
worden uit de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds, in dienst worden gesteld van 
het streven naar een evenwichtige 
ontwikkeling en een grotere territoriale 
cohesie, en dringt aan op een betere 
coördinatie tussen communautaire en 
nationale fondsen;

Or. en
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Amendement 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de rol die het cohesiebeleid kan 
spelen bij de ontwikkeling van de 
vervoersinfrastructuur, namelijk ervoor 
zorgen dat prioriteit wordt toegekend aan 
netwerken en niet aan op zichzelf staande 
projecten; beveelt aan dat
vervoersprojecten die medegefinancierds
worden uit de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds, in dienst worden gesteld van 
het streven naar een evenwichtige 
ontwikkeling en een grotere territoriale 
cohesie, en dringt aan op een betere 
coördinatie tussen communautaire en 
nationale fondsen;

3. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de rol die het cohesiebeleid 
heeft bij de ontwikkeling van de 
vervoersinfrastructuur door voorrang te 
geven aan netwerken en niet aan op 
zichzelf staande projecten; verzoekt om
vervoersprojecten die medegefinancierd
worden uit de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds, in dienst te stellen van het 
streven naar een evenwichtige 
ontwikkeling en een grotere territoriale 
cohesie, en dringt aan op een betere 
coördinatie tussen communautaire en 
nationale fondsen;

Or. ro

Amendement 12
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de rol die het cohesiebeleid kan 
spelen bij de ontwikkeling van de 
vervoersinfrastructuur, namelijk ervoor 
zorgen dat prioriteit wordt toegekend aan 
netwerken en niet aan op zichzelf staande 
projecten; beveelt aan dat 
vervoersprojecten die medegefinancierds
worden uit de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds, in dienst worden gesteld van 
het streven naar een evenwichtige
ontwikkeling en een grotere territoriale 
cohesie, en dringt aan op een betere 
coördinatie tussen communautaire en 

3. wijst op de rol die het cohesiebeleid kan 
spelen bij de ontwikkeling van de 
vervoersinfrastructuur, namelijk ervoor 
zorgen dat prioriteit wordt toegekend aan 
de belangrijkste netwerken en niet aan op 
zichzelf staande projecten; beveelt aan dat 
vervoersprojecten die medegefinancierd
worden uit de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds, in dienst worden gesteld van 
het prioritaire streven naar een duurzame
ontwikkeling en naar een grotere 
territoriale cohesie, en dringt aan op een 
betere coördinatie tussen communautaire 
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nationale fondsen; en nationale fondsen;

Or. fr

Amendement 13
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verlangt dat de Europese fondsen 
die bestemd zijn voor de vervoerssector, zo 
veel mogelijk gebruikt worden voor de 
bestaande infrastructuren, de intermodale 
vervoerscentra, de havens en het spoor;

Or. fr

Amendement 14
Salvatore Caronna

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beveelt aan de lokale 
openbaarvervoerssystemen te ontwikkelen 
en efficiënter te maken, niet alleen door 
een beter gebruik van de bestaande 
infrastructuur, maar ook door middel van 
beheersmaatregelen (bijvoorbeeld aparte 
rijstroken, ecopass-tarifering en zones met 
beperkt verkeer); acht het in dit verband 
van cruciaal belang om te investeren in 
technologische innovatie en in 
innovatieve oplossingen voor de promotie 
van vervoerssystemen met een lage 
uitstoot.

Or. it
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Amendement 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de toegevoegde waarde van 
interregionale, grensoverschrijdende en 
transnationale samenwerking bij de aanpak 
van problemen waarmee de vervoerssector 
wordt geconfronteerd; wenst daarom dat 
de grensoverschrijdende overwegingen in 
aanmerking worden genomen in het 
toekomstig vervoersbeleid;

4. wijst op de toegevoegde waarde van 
interregionale, grensoverschrijdende en 
transnationale samenwerking bij de aanpak 
van problemen waarmee de vervoerssector 
wordt geconfronteerd; en verzoekt om 
opname van de grensoverschrijdende 
overwegingen in het toekomstig 
vervoersbeleid.

Or. ro

Amendement 16
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de toegevoegde waarde van 
interregionale, grensoverschrijdende en 
transnationale samenwerking bij de aanpak 
van problemen waarmee de vervoerssector 
wordt geconfronteerd; wenst daarom dat de 
grensoverschrijdende overwegingen in 
aanmerking worden genomen in het 
toekomstig vervoersbeleid;

4. wijst op de toegevoegde waarde van 
interregionale, grensoverschrijdende en 
transnationale samenwerking bij de aanpak 
van problemen waarmee de vervoerssector 
wordt geconfronteerd; wenst daarom dat de 
grensoverschrijdende overwegingen in 
aanmerking worden genomen in het 
toekomstig vervoersbeleid; roept voorts de 
Commissie op om consequent gebruik te 
maken van de Europese coördinatoren, 
met name bij de planning en de aanleg 
van de grensoverschrijdende baanvakken 
van prioritaire TEN-T-projecten; is 
namelijk van mening dat de in de 
activiteiten van deze coördinatoren 
geïnvesteerde middelen zich vele malen 
terugverdienen in de vorm van 
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besparingen dankzij een doeltreffendere 
en snellere afronding van de projecten;

Or. cs

Amendement 17
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de toegevoegde waarde van 
interregionale, grensoverschrijdende en 
transnationale samenwerking bij de aanpak 
van problemen waarmee de vervoerssector 
wordt geconfronteerd; wenst daarom dat de 
grensoverschrijdende overwegingen in 
aanmerking worden genomen in het 
toekomstig vervoersbeleid;

4. wijst op de toegevoegde waarde van 
interregionale, grensoverschrijdende en 
transnationale samenwerking bij de aanpak 
van problemen waarmee de vervoerssector 
wordt geconfronteerd; wenst daarom dat de 
grensoverschrijdende overwegingen in 
aanmerking worden genomen in het 
toekomstig vervoersbeleid; beveelt aan dat 
de prioritaire TEN-T-assen optimaal 
worden benut, zoals het geval is bij as nr. 
18 Rijn/Maas – Donau – Main, om 
ontwikkeling van de regionale 
vervoersinfrastructuur in Zuidoost-
Europa en correlatie daarvan met de 
doelstellingen en maatregelen van de EU-
strategie voor de Donau mogelijk te 
maken.

Or. ro

Amendement 18
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de toegevoegde waarde van 
interregionale, grensoverschrijdende en 
transnationale samenwerking bij de aanpak 

4. wijst op de toegevoegde waarde van 
interregionale, grensoverschrijdende en 
transnationale samenwerking bij de aanpak 
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van problemen waarmee de vervoerssector 
wordt geconfronteerd; wenst daarom dat de 
grensoverschrijdende overwegingen in 
aanmerking worden genomen in het 
toekomstig vervoersbeleid;

van problemen waarmee de vervoerssector 
wordt geconfronteerd; wenst daarom dat de 
grensoverschrijdende overwegingen in 
aanmerking worden genomen in het 
toekomstig vervoersbeleid; onderstreept 
dat een eenvoudiger, transparanter en 
doeltreffender gebruik van de Interreg-
fondsen moet worden bevorderd, om de 
interregionale samenwerking te 
ondersteunen;

Or. fr

Amendement 19
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de toegevoegde waarde van 
interregionale, grensoverschrijdende en 
transnationale samenwerking bij de aanpak 
van problemen waarmee de vervoerssector 
wordt geconfronteerd; wenst daarom dat de 
grensoverschrijdende overwegingen in 
aanmerking worden genomen in het 
toekomstig vervoersbeleid;

4. wijst op de toegevoegde waarde van 
interregionale, grensoverschrijdende en 
transnationale samenwerking bij de aanpak 
van problemen waarmee de vervoerssector 
wordt geconfronteerd; wenst daarom dat de 
grensoverschrijdende overwegingen in 
aanmerking worden genomen in het 
toekomstig vervoersbeleid; benadrukt 
voorts de belangrijke rol van het vervoer 
voor de ontwikkeling van de macroregio's;

Or. ro

Amendement 20
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt een toenemende 
verstedelijkingstrend in Europa vast; 

5. stelt een toenemende 
verstedelijkingstrend in Europa vast; 
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onderstreept dat er zorg moet worden 
gedragen voor kwalitatief goede en 
toegankelijke vervoersdiensten voor de 
inwoners van stedelijke gebieden; wijst op 
de rol van de EU bij het bevorderen van de 
samenwerking tussen stedelijke gebieden, 
zodat de beste praktijken kunnen worden 
uitgewisseld en met elkaar gedeeld met het 
oog op het duurzamer maken van de 
vervoerssystemen;

onderstreept dat er zorg moet worden 
gedragen voor kwalitatief goede en 
toegankelijke vervoersdiensten voor de 
inwoners van stedelijke gebieden teneinde 
ongebreidelde stadsuitbreiding en de 
daarmee gepaard gaande 
energieverspilling te voorkomen; wijst op
de rol van de EU bij het bevorderen van de 
samenwerking tussen stedelijke gebieden, 
zodat de beste praktijken kunnen worden 
uitgewisseld en met elkaar gedeeld met het 
oog op het duurzamer maken van de 
vervoerssystemen; benadrukt dat, voor 
steden van meer dan 100 000 inwoners, de 
ontwikkeling van een duurzaam stedelijk 
mobiliteitsplan gekoppeld moet worden 
aan medegefinancierde vervoersprojecten, 
alsmede aan de doelstellingen van de 
Europese Unie wat betreft de beperking 
van de broeikasgassen en het verbruik 
van koolwaterstoffen of aan de Europese 
milieuwetgeving;

Or. fr

Amendement 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt een toenemende 
verstedelijkingstrend in Europa vast; 
onderstreept dat er zorg moet worden 
gedragen voor kwalitatief goede en 
toegankelijke vervoersdiensten voor de 
inwoners van stedelijke gebieden; wijst op 
de rol van de EU bij het bevorderen van de 
samenwerking tussen stedelijke gebieden, 
zodat de beste praktijken kunnen worden 
uitgewisseld en met elkaar gedeeld met het 
oog op het duurzamer maken van de 
vervoerssystemen;

5. verzoekt de Commissie notie te nemen 
van een toenemende verstedelijkingstrend 
in Europa; onderstreept dat er zorg moet 
worden gedragen voor kwalitatief goede en 
toegankelijke vervoersdiensten voor de 
inwoners van alle stedelijke gebieden, voor 
een evenwichtige ontwikkeling in alle 
lidstaten; wijst op de rol van de EU bij het 
bevorderen van de samenwerking tussen 
stedelijke gebieden, zodat de beste 
praktijken kunnen worden uitgewisseld en 
met elkaar gedeeld met het oog op het 
duurzamer en meer eenvormig binnen de 
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gehele EU maken van de 
vervoerssystemen;

Or. ro

Amendement 22
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt een toenemende 
verstedelijkingstrend in Europa vast; 
onderstreept dat er zorg moet worden 
gedragen voor kwalitatief goede en 
toegankelijke vervoersdiensten voor de 
inwoners van stedelijke gebieden; wijst op 
de rol van de EU bij het bevorderen van de 
samenwerking tussen stedelijke gebieden, 
zodat de beste praktijken kunnen worden 
uitgewisseld en met elkaar gedeeld met het 
oog op het duurzamer maken van de 
vervoerssystemen;

5. stelt een toenemende 
verstedelijkingstrend in Europa vast; 
onderstreept dat er zorg moet worden 
gedragen voor kwalitatief goede en 
toegankelijke vervoersdiensten voor de 
inwoners van stedelijke gebieden; wijst op 
de rol van de EU bij het bevorderen van de 
samenwerking tussen stedelijke gebieden, 
zodat de beste praktijken kunnen worden 
uitgewisseld en met elkaar gedeeld met het 
oog op het duurzamer maken van de 
vervoerssystemen; onderstreept in dit 
verband het belang van het op 30.9.2009 
aangenomen actieplan stedelijke 
mobiliteit en hoopt op een snelle 
tenuitvoerlegging van de daarin 
voorgestelde oplossingen;

Or. pl

Amendement 23
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt een toenemende 
verstedelijkingstrend in Europa vast; 
onderstreept dat er zorg moet worden 

5. stelt een toenemende 
verstedelijkingstrend in Europa vast; 
onderstreept dat er zorg moet worden 
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gedragen voor kwalitatief goede en 
toegankelijke vervoersdiensten voor de 
inwoners van stedelijke gebieden; wijst op 
de rol van de EU bij het bevorderen van de 
samenwerking tussen stedelijke gebieden, 
zodat de beste praktijken kunnen worden 
uitgewisseld en met elkaar gedeeld met het 
oog op het duurzamer maken van de 
vervoerssystemen;

gedragen voor kwalitatief goede en 
toegankelijke vervoersdiensten voor de 
inwoners van stedelijke gebieden; wijst op 
de rol van de EU bij het bevorderen van de 
samenwerking tussen stedelijke gebieden, 
zodat de beste praktijken kunnen worden 
uitgewisseld en met elkaar gedeeld met het 
oog op het duurzamer maken van de 
vervoerssystemen; spoort de lokale 
overheden aan om een zo ecologisch 
mogelijk openbaar vervoer te stimuleren;

Or. ro

Amendement 24
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak van 
adequaat onderzoek op het gebied van 
innovatie in het vervoer, onder andere 
gericht op vermindering van het 
energieverbruik en de CO2-uitstoot en 
bevordering van het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 25
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat de Europese Unie 
heeft toegezegd in 2020 haar uitstoot van 
broeikasgassen met ten minste 20% te 
hebben teruggedrongen, wat 
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grootschalige investeringen in 
alternatieven voor het weg- en 
luchtvervoer noodzakelijk maakt;

Or. fr

Amendement 26
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent de centrale rol die doelmatig 
vrachtvervoer inneemt binnen een 
duurzame vervoersmix; vraagt de 
Commissie en de instanties van de 
lidstaten derhalve om voorzieningen om 
de liberalisering van het cabotagevervoer 
te helpen voltooien, teneinde het aantal 
lege ritten te verminderen;

Or. en

Amendement 27
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept het prioritaire belang 
van het wegvervoer en de wegenbouw 
voor de toegankelijkheid en het 
concurrentievermogen van regionale 
ondernemingen; benadrukt in het 
bijzonder het belang van wegverbindingen 
voor de economische ontwikkeling van 
perifere en ultraperifere gebieden; 
verzoekt om een betere en duurzame 
aansluiting van de weg op het spoor door 
te voorzien in meer laad- en losplaatsen in 
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het goederenvervoer;

Or. de

Amendement 28
Salvatore Caronna

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het belang van 
alternatieve brandstoffen (bijvoorbeeld 
aardgas en biomethaan) om een 
wijdverbreide duurzame mobiliteit te 
creëren; adviseert de infrastructuur voor 
de distributie van deze brandstoffen te 
ontwikkelen en de tankmogelijkheden op 
territoriaal niveau te harmoniseren, ook 
om de industrietak hiervan te 
ontwikkelen.

Or. it

Amendement 29
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de liberalisering van de 
spoorwegen verband houdt met de 
uitdaging om de uitstoot van 
broeikasgassen door de vervoerssector als 
geheel terug te dringen en de regionale 
ontwikkeling te bevorderen; merkt 
evenwel op dat liberalisering er niet 
onbedoeld toe mag leiden dat het 
spoorvervoer minder goed kan 
concurreren met het wegvervoer, en dat er 
naar behoren op moet worden gelet dat 

6. merkt op dat de liberalisering van de 
spoorwegen noodzakelijk is voor een 
doeltreffender spoorwegvervoer, een 
sterkere concurrentiepositie ervan ten 
opzichte van het wegvervoer en een 
vergroting van het aandeel ervan in het 
vracht- en persoonsvervoer over grotere 
afstanden, dit overeenkomstig de 
doelstelling om de uitstoot van 
broeikasgassen door de vervoerssector als 
geheel terug te dringen; liberalisering is 
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perifere regio's niet van het spoorwegnet 
worden afgesneden;

verder noodzakelijk ten behoeve van een 
rendabeler spoorwegvervoer dat 
bovendien financieel toegankelijker is 
voor zijn opdrachtgevers, veelal regionale 
overheden. 

Or. cs

Amendement 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de liberalisering van de 
spoorwegen verband houdt met de 
uitdaging om de uitstoot van 
broeikasgassen door de vervoerssector als 
geheel terug te dringen en de regionale 
ontwikkeling te bevorderen; merkt evenwel 
op dat liberalisering er niet onbedoeld toe 
mag leiden dat het spoorvervoer minder 
goed kan concurreren met het 
wegvervoer, en dat er naar behoren op 
moet worden gelet dat perifere regio's niet 
van het spoorwegnet worden afgesneden;

6. merkt op dat de liberalisering van de 
spoorwegen verband houdt met de 
uitdaging om de uitstoot van 
broeikasgassen door de vervoerssector als 
geheel terug te dringen en de regionale 
ontwikkeling te bevorderen; merkt op dat 
liberalisering het concurrentievermogen 
van het spoorvervoer ten opzichte van het 
wegvervoer niet mag beïnvloeden, en dat 
er bijzonder goed op moet worden gelet dat 
perifere regio's niet van het spoorwegnet 
worden afgesneden;

Or. ro

Amendement 31
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de liberalisering van de 
spoorwegen verband houdt met de 
uitdaging om de uitstoot van 
broeikasgassen door de vervoerssector als 
geheel terug te dringen en de regionale 

6. merkt op dat de liberalisering van de 
spoorwegen verband houdt met de 
uitdaging om de uitstoot van
broeikasgassen door de vervoerssector als 
geheel terug te dringen en de regionale 
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ontwikkeling te bevorderen; merkt evenwel 
op dat liberalisering er niet onbedoeld toe 
mag leiden dat het spoorvervoer minder 
goed kan concurreren met het wegvervoer, 
en dat er naar behoren op moet worden 
gelet dat perifere regio's niet van het
spoorwegnet worden afgesneden;

ontwikkeling te bevorderen; merkt evenwel 
op dat liberalisering er niet onbedoeld toe 
mag leiden dat het spoorvervoer minder 
goed kan concurreren met het wegvervoer, 
en dat er naar behoren op moet worden 
gelet dat perifere regio's hun spoorwegnet 
verbeteren;

Or. en

Amendement 32
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de liberalisering van de 
spoorwegen verband houdt met de 
uitdaging om de uitstoot van 
broeikasgassen door de vervoerssector als 
geheel terug te dringen en de regionale 
ontwikkeling te bevorderen; merkt 
evenwel op dat liberalisering er niet 
onbedoeld toe mag leiden dat het 
spoorvervoer minder goed kan concurreren 
met het wegvervoer, en dat er naar 
behoren op moet worden gelet dat perifere 
regio's niet van het spoorwegnet worden 
afgesneden;

6. merkt op dat de liberalisering van de 
spoorwegen verband houdt met de 
uitdaging om de uitstoot van 
broeikasgassen door de vervoerssector als 
geheel terug te dringen en de regionale 
ontwikkeling te bevorderen, maar er niet 
onbedoeld toe mag leiden dat het 
spoorvervoer minder goed kan concurreren 
met het wegvervoer; er moet derhalve naar 
behoren op worden gelet dat perifere 
regio's niet van het spoorwegnet worden 
afgesneden;

Or. fr

Amendement 33
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de liberalisering van de 
spoorwegen verband houdt met de 

6. merkt op dat de liberalisering van de 
spoorwegen verband houdt met de 
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uitdaging om de uitstoot van 
broeikasgassen door de vervoerssector als 
geheel terug te dringen en de regionale 
ontwikkeling te bevorderen; merkt evenwel 
op dat liberalisering er niet onbedoeld toe 
mag leiden dat het spoorvervoer minder 
goed kan concurreren met het wegvervoer, 
en dat er naar behoren op moet worden 
gelet dat perifere regio's niet van het 
spoorwegnet worden afgesneden;

uitdaging om de uitstoot van 
broeikasgassen door de vervoerssector als 
geheel terug te dringen en de regionale 
ontwikkeling te bevorderen; merkt evenwel 
op dat liberalisering er niet onbedoeld toe 
mag leiden dat het spoorvervoer minder 
goed kan concurreren met het wegvervoer, 
en dat er naar behoren op moet worden 
gelet dat perifere regio's niet van het 
spoorwegnet worden afgesneden;
onderstreept daarnaast dat de 
consumentenbescherming in het 
spoorwegvervoer moet worden verbeterd, 
met name door consumenten afdoende te 
informeren over rechtsmiddelen en door 
te zorgen voor compensatieregelingen bij 
grote treinvertragingen;

Or. de

Amendement 34
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept het belang van de kustvaart 
als een duurzame vorm van vervoer, die 
ook de aansluiting en ontwikkeling van de 
perifere en ultraperifere gebieden ten goede 
kan komen;

7. onderstreept het belang van 
ontwikkeling van de kustvaart door een 
geografisch evenwichtiger gebruik van de 
zeehavens, dat enerzijds moet helpen het 
wegvervoer door kwetsbare, ernstig 
bedreigde en beschadigde berggebieden 
als de Alpen drastisch te verminderen, en 
anderzijds de aansluiting en ontwikkeling 
van de perifere en ultraperifere gebieden 
ten goede kan komen;

Or. fr
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Amendement 35
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept het belang van de kustvaart 
als een duurzame vorm van vervoer, die 
ook de aansluiting en ontwikkeling van de 
perifere en ultraperifere gebieden ten goede 
kan komen;

7. onderstreept in het algemeen de 
centrale rol van multimodaal vervoer en 
met name het scheepvaartverkeer als 
milieuvriendelijke en duurzame vorm van 
vervoer; onderstreept in het bijzonder het 
belang van de kustvaart als een duurzame 
vorm van vervoer, die ook de aansluiting 
en ontwikkeling van de perifere en 
ultraperifere gebieden ten goede kan 
komen;

Or. de

Amendement 36
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept het belang van de kustvaart 
als een duurzame vorm van vervoer, die 
ook de aansluiting en ontwikkeling van de 
perifere en ultraperifere gebieden ten goede 
kan komen;

7. onderstreept het belang van de kustvaart 
en de binnenvaart op rivieren en meren 
als duurzame vormen van vervoer, die ook 
de aansluiting en ontwikkeling van de 
perifere en ultraperifere gebieden ten goede 
kunnen komen;

Or. en

Amendement 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept de noodzaak om 
kustvaart- en zeesnelwegprojecten te 
overwegen in het kader van een meer 
integrale realiteit die tevens de landen die 
geografisch tot de onmiddellijke omgeving 
van Europa behoren, insluit; daartoe is 
een betere synergie tussen regionaal 
beleid, ontwikkelingsbeleid en 
vervoersbeleid onontbeerlijk;

Or. fr

Amendement 38
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. ondersteunt de ontwikkeling en 
toepassing van een vorm van duurzaam 
mobiliteitsbeheer via de bevordering en 
ontwikkeling van een gedecentraliseerd 
consumptie- en productiestelsel, om niet-
noodzakelijk en inefficiënt 
goederenvervoer te vermijden;

Or. fr

Amendement 39
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. erkent dat regionale luchthavens een 
cruciale rol spelen in de ontwikkeling van 
perifere en ultraperifere gebieden, 

8. acht het met name nodig om duurzame 
vervoersmodaliteiten aan te bieden en 
daarbij voor intermodale oplossingen te 
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doordat zij beter op hub-luchthavens 
worden aangesloten; acht het met name 
nuttig om waar mogelijk voor intermodale 
oplossingen te kiezen; is van mening dat 
(hogesnelheids)spoorverbindingen tussen 
luchthavens een ideale kans bieden om 
verschillende vervoersvormen op 
duurzame wijze met elkaar te verbinden.

kiezen; is van mening dat 
spoorverbindingen en intermodale 
verbindingen tussen vervoerscentra een 
ideale kans bieden om verschillende 
vervoersvormen op duurzame wijze met 
elkaar te verbinden, vooral in perifere en 
ultraperifere gebieden.

Or. fr

Amendement 40
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. erkent dat regionale luchthavens een 
cruciale rol spelen in de ontwikkeling van 
perifere en ultraperifere gebieden, doordat 
zij beter op hub-luchthavens worden 
aangesloten; acht het met name nuttig om 
waar mogelijk voor intermodale 
oplossingen te kiezen; is van mening dat 
(hogesnelheids)spoorverbindingen tussen 
luchthavens een ideale kans bieden om 
verschillende vervoersvormen op 
duurzame wijze met elkaar te verbinden.

8. erkent dat regionale luchthavens een 
cruciale rol spelen in de ontwikkeling van 
perifere en ultraperifere gebieden, doordat 
zij beter op hub-luchthavens worden 
aangesloten; acht het met name nuttig om 
waar mogelijk voor intermodale 
oplossingen te kiezen en vernieuwende 
financiële oplossingen te vinden, die de 
modernisering van deze luchthavens 
mogelijk moet maken; is van mening dat 
(hogesnelheids)spoorverbindingen tussen 
luchthavens een ideale kans bieden om 
verschillende vervoersvormen op 
duurzame wijze met elkaar te verbinden.

Or. ro

Amendement 41
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)



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

NL

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. roept de Commissie op om ten 
behoeve van een betere algehele 
aansluiting van regio's op het vervoersnet 
– een belangrijke voorwaarde voor hun 
ontwikkeling – ook in de toekomst uit te 
gaan van het co-modaliteitsbeginsel zoals 
gedefinieerd in de mededeling 
“Tussentijdse evaluatie van het Witboek 
Vervoer van 2001 van de Commissie”; is 
namelijk van mening dat er slechts één 
verkeersstroom bestaat, met andere 
woorden één vervoersvraag, en dat het de 
taak van de overheid is om voor alle 
vervoersmodaliteiten een gelijk speelveld 
te creëren, opdat deze stuk voor stuk met 
hun sterke kanten kunnen bijdragen aan 
het systeem als geheel, en dat eenzijdige 
bevoordeling van één vervoersmodaliteit 
daarentegen tot onevenwichtigheden en 
inefficiëntie leidt.

Or. cs

Amendement 42
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept de noodzaak van 
overleg over en bezinning op de specifieke 
vervoersrealiteit waarmee de 
archipelregio's worden geconfronteerd.

Or. fr


