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Poprawka 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera inicjatywę Komisji 
dotyczącą stworzenia strategii przyszłej
zrównoważonej polityki w zakresie 
transportu w UE; podkreśla znaczenie 
relacji pomiędzy polityką spójności i 
polityką transportową w osiągnięciu 
szeroko zakrojonego celu, którym jest 
trwały rozwój gospodarczy;

1. zwraca się do Komisji o 
opracowanie strategii na rzecz wdrożenia 
zrównoważonej polityki w zakresie 
transportu w UE, opartej na relacji 
pomiędzy polityką spójności i polityką 
transportową w osiągnięciu szeroko 
zakrojonego celu, którym jest trwały 
rozwój gospodarczy; jest zdania, że w 
polityce transportowej powinno się 
zwrócić szczególną uwagę na terminowe 
zakończenie priorytetowych projektów, ich 
włączenie do istniejącej sieci oraz 
wzajemne połączenie brakujących łączy 
infrastrukturalnych;

Or. ro

Poprawka 2
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera inicjatywę Komisji 
dotyczącą stworzenia strategii przyszłej 
zrównoważonej polityki w zakresie 
transportu w UE; podkreśla znaczenie 
relacji pomiędzy polityką spójności i 
polityką transportową w osiągnięciu 
szeroko zakrojonego celu, którym jest 
trwały rozwój gospodarczy;

1. popiera inicjatywę Komisji 
dotyczącą stworzenia strategii przyszłej 
zrównoważonej polityki w zakresie 
transportu w Unii Europejskiej; podziela 
pogląd, według którego europejski system 
transportu wciąż pozostaje pod wieloma 
względami daleki od uznania go za 
zrównoważony, zwłaszcza jeśli chodzi o 
przyczynianie się do zmian klimatu, 
zużycie nieodnawialnych zasobów energii, 
emisję pyłu drobnocząsteczkowego, 
śmiertelność na skutek wypadków 
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drogowych oraz szkody dla różnorodności 
biologicznej i integralności krajobrazu;
podkreśla znaczenie relacji pomiędzy 
polityką spójności i polityką transportową 
w osiągnięciu szeroko zakrojonego celu, 
którym jest trwały rozwój gospodarczy;

Or. fr

Poprawka 3
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera inicjatywę Komisji 
dotyczącą stworzenia strategii przyszłej 
zrównoważonej polityki w zakresie 
transportu w UE; podkreśla znaczenie 
relacji pomiędzy polityką spójności i 
polityką transportową w osiągnięciu 
szeroko zakrojonego celu, którym jest 
trwały rozwój gospodarczy;

1. popiera inicjatywę Komisji 
dotyczącą stworzenia strategii przyszłej 
zrównoważonej polityki w zakresie 
transportu w UE; podkreśla znaczenie 
relacji pomiędzy polityką spójności i 
polityką transportową w osiągnięciu 
szeroko zakrojonego celu, którym jest 
trwały rozwój gospodarczy wszystkich 
terytoriów UE;

Or. pl

Poprawka 4
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera inicjatywę Komisji 
dotyczącą stworzenia strategii przyszłej 
zrównoważonej polityki w zakresie 
transportu w UE; podkreśla znaczenie 
relacji pomiędzy polityką spójności i 
polityką transportową w osiągnięciu 
szeroko zakrojonego celu, którym jest 

1. popiera inicjatywę Komisji 
dotyczącą stworzenia strategii przyszłej 
zrównoważonej polityki w zakresie 
transportu w UE; podkreśla znaczenie 
relacji pomiędzy polityką spójności i 
polityką transportową w osiągnięciu 
szeroko zakrojonego celu, którym jest 
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trwały rozwój gospodarczy; trwały rozwój gospodarczy oraz spójność 
terytorialna; 

Or. ro

Poprawka 5
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że zintegrowane 
podejście do planowania infrastruktury, 
finansowania i tworzenia projektów może 
odgrywać kluczową rolę w tworzeniu 
konkurencyjnego i zrównoważonego 
sektora usług transportowych; podkreśla, 
że władze lokalne i regionalne często nie 
mogą samodzielnie sprostać wyzwaniom 
związanym z transportem, wzywając w 
związku z tym do aktywnego ich 
zaangażowania oraz zaangażowania 
zainteresowanych stron w tworzenie 
strategii politycznej oraz proces jej 
wdrażania;

2. zauważa, że zintegrowane 
podejście do planowania infrastruktury, 
finansowania i tworzenia projektów może 
odgrywać kluczową rolę w tworzeniu 
konkurencyjnego i zrównoważonego 
sektora usług transportowych; podkreśla, 
że władze regionalne i lokalne winny 
przejąć odpowiedzialność niejako 
prewencyjnie, dbając o stworzenie 
sensownej infrastruktury już na etapie 
planowania przestrzeni (osiedla 
mieszkaniowe/miejsca pracy/obiekty 
rekreacyjne), pozwalającej od początku 
utrzymać natężenie ruchu (w 
szczególności samochodów osobowych) na 
niskim poziomie lub też je zmniejszyć;
podkreśla, że władze lokalne i regionalne 
często nie mogą samodzielnie sprostać 
wyzwaniom związanym z transportem, 
wzywając w związku z tym do aktywnego 
ich zaangażowania oraz zaangażowania 
zainteresowanych stron w tworzenie 
strategii politycznej oraz proces jej 
wdrażania;

Or. de



PE438.466v01-00 6/26 AM\803673PL.doc

PL

Poprawka 6
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że zintegrowane 
podejście do planowania infrastruktury, 
finansowania i tworzenia projektów może 
odgrywać kluczową rolę w tworzeniu
konkurencyjnego i zrównoważonego 
sektora usług transportowych; podkreśla, 
że władze lokalne i regionalne często nie 
mogą samodzielnie sprostać wyzwaniom 
związanym z transportem, wzywając w 
związku z tym do aktywnego ich 
zaangażowania oraz zaangażowania 
zainteresowanych stron w tworzenie 
strategii politycznej oraz proces jej 
wdrażania;

2. zauważa, że zintegrowane 
podejście do planowania infrastruktury, 
finansowania i tworzenia projektów może 
odgrywać kluczową rolę w tworzeniu 
zrównoważonego sektora usług 
transportowych; uznaje konieczność 
przestrzennej organizacji funkcji w 
większym stopniu uwzględniającej 
istniejącą infrastrukturę transportową i 
uważa za priorytet wzmocnienie polityki 
zmierzającej do zwalczania nadmiernego 
rozwoju urbanistycznego i zależności od 
pojazdów silnikowych; podkreśla, że 
władze lokalne i regionalne często nie 
mogą samodzielnie sprostać wyzwaniom 
związanym z transportem, wzywając w 
związku z tym do aktywnego ich 
zaangażowania oraz zaangażowania 
zainteresowanych stron w tworzenie 
strategii politycznej oraz proces jej 
wdrażania;

Or. fr

Poprawka 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że zintegrowane 
podejście do planowania infrastruktury, 
finansowania i tworzenia projektów może 
odgrywać kluczową rolę w tworzeniu 
konkurencyjnego i zrównoważonego 
sektora usług transportowych; podkreśla, 

2. zwraca się do Komisji o
zintegrowane podejście do planowania 
infrastruktury, finansowania i tworzenia 
projektów stanowiące zasadniczy element 
w tworzeniu konkurencyjnego i 
zrównoważonego sektora usług 
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że władze lokalne i regionalne często nie 
mogą samodzielnie sprostać wyzwaniom 
związanym z transportem, wzywając w 
związku z tym do aktywnego ich
zaangażowania oraz zaangażowania 
zainteresowanych stron w tworzenie 
strategii politycznej oraz proces jej 
wdrażania;

transportowych; podkreśla, że najczęściej 
władze lokalne i regionalne nie mogą 
samodzielnie sprostać wyzwaniom 
związanym z transportem, wzywając w 
związku z tym władze do aktywnego 
zaangażowania oraz zaangażowania 
zainteresowanych stron w tworzenie 
strategii politycznej oraz proces jej 
wdrażania;

Or. ro

Poprawka 8
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że zintegrowane podejście do 
planowania infrastruktury, finansowania i 
tworzenia projektów może odgrywać
kluczową rolę w tworzeniu 
konkurencyjnego i zrównoważonego 
sektora usług transportowych; podkreśla, 
że władze lokalne i regionalne często nie 
mogą samodzielnie sprostać wyzwaniom 
związanym z transportem, wzywając w 
związku z tym do aktywnego ich 
zaangażowania oraz zaangażowania 
zainteresowanych stron w tworzenie
strategii politycznej oraz proces jej 
wdrażania;

2. zauważa, że zintegrowane i 
skoordynowane podejście do planowania 
infrastruktury, finansowania i tworzenia 
projektów odgrywa kluczową rolę w 
tworzeniu konkurencyjnego i 
zrównoważonego sektora usług 
transportowych; podkreśla, że władze 
lokalne i regionalne często nie mogą 
samodzielnie sprostać wyzwaniom 
związanym z transportem, wzywając w 
związku z tym państwa członkowskie do 
aktywnej współpracy z zainteresowanymi 
stronami w tworzeniu strategii politycznej 
oraz jej wdrażaniu; 

Or. cs

Poprawka 9
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potencjalną rolę polityki 
spójności w tworzeniu infrastruktury 
transportowej poprzez zagwarantowanie 
priorytetowego traktowania projektów 
obejmujących całą sieć transportową w 
porównaniu z projektami o ograniczonym 
zasięgu; zaleca, aby projekty transportowe 
finansowane z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności były ukierunkowane 
na realizację celu, którym jest 
zrównoważony rozwój i większa spójność 
terytorialna oraz wzywa do poprawy 
koordynacji funduszy wspólnotowych i 
krajowych;

3. podkreśla potencjalną rolę polityki 
spójności w tworzeniu infrastruktury 
transportowej poprzez zagwarantowanie 
priorytetowego traktowania projektów 
obejmujących całą sieć transportową w 
porównaniu z projektami o ograniczonym 
zasięgu; jest zdania, że stosowanie 
inteligentnych systemów transportu 
przyczynia się do rozwijania 
infrastruktury transportowej w zakresie 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
i wydajności; zaleca, aby projekty 
transportowe finansowane z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności były 
ukierunkowane na realizację celu, którym 
jest zrównoważony rozwój i większa 
spójność terytorialna oraz wzywa do 
poprawy koordynacji funduszy 
wspólnotowych i krajowych;

Or. ro

Poprawka 10
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potencjalną rolę polityki 
spójności w tworzeniu infrastruktury 
transportowej poprzez zagwarantowanie 
priorytetowego traktowania projektów 
obejmujących całą sieć transportową w 
porównaniu z projektami o ograniczonym 
zasięgu; zaleca, aby projekty transportowe 
finansowane z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności były ukierunkowane 
na realizację celu, którym jest 
zrównoważony rozwój i większa spójność 
terytorialna oraz wzywa do poprawy 
koordynacji funduszy wspólnotowych i 

3. podkreśla potencjalną rolę polityki 
spójności w tworzeniu infrastruktury 
transportowej poprzez zagwarantowanie 
priorytetowego traktowania projektów 
obejmujących całą sieć transportową w 
porównaniu z projektami o ograniczonym 
zasięgu; uważa, że sieci transportowe 
winny opierać się na analizie społeczno-
ekonomicznej, która uwzględnia popyt i 
przepływy transportowe, jak również 
aspekty społeczne i terytorialne; zaleca, 
aby projekty transportowe finansowane z 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
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krajowych; Spójności były ukierunkowane na 
realizację celu, którym jest zrównoważony 
rozwój i większa spójność terytorialna oraz 
wzywa do poprawy koordynacji funduszy 
wspólnotowych i krajowych;

Or. en

Poprawka 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potencjalną rolę polityki 
spójności w tworzeniu infrastruktury 
transportowej poprzez zagwarantowanie
priorytetowego traktowania projektów 
obejmujących całą sieć transportową w 
porównaniu z projektami o ograniczonym 
zasięgu; zaleca, aby projekty transportowe 
finansowane z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności były ukierunkowane 
na realizację celu, którym jest 
zrównoważony rozwój i większa spójność 
terytorialna oraz wzywa do poprawy 
koordynacji funduszy wspólnotowych i 
krajowych;

3. wzywa Komisję do uwzględnienia 
roli, jaką polityka spójności odgrywa w 
tworzeniu infrastruktury transportowej 
poprzez nadanie priorytetowego 
charakteru projektom obejmującym całą 
sieć transportową w porównaniu z 
projektami o ograniczonym zasięgu; 
zaleca, aby projekty transportowe 
finansowane z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności były ukierunkowane 
na realizację celu, którym jest 
zrównoważony rozwój i większa spójność 
terytorialna oraz wzywa do poprawy 
koordynacji funduszy wspólnotowych i 
krajowych;

Or. ro

Poprawka 12
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potencjalną rolę polityki 
spójności w tworzeniu infrastruktury 

3. podkreśla potencjalną rolę polityki 
spójności w tworzeniu infrastruktury 
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transportowej poprzez zagwarantowanie 
priorytetowego traktowania projektów 
obejmujących całą sieć transportową w 
porównaniu z projektami o ograniczonym 
zasięgu; zaleca, aby projekty transportowe 
finansowane z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności były ukierunkowane 
na realizację celu, którym jest 
zrównoważony rozwój i większa spójność 
terytorialna oraz wzywa do poprawy 
koordynacji funduszy wspólnotowych i 
krajowych;

transportowej poprzez zagwarantowanie 
priorytetowego traktowania projektów 
obejmujących główne sieci transportowe
w porównaniu z projektami o 
ograniczonym zasięgu; zaleca, aby 
projekty transportowe finansowane z 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności były ukierunkowane na 
realizację priorytetowego celu, którym jest 
zrównoważony rozwój i większa spójność 
terytorialna oraz wzywa do poprawy 
koordynacji funduszy wspólnotowych i
funduszy krajowych;

Or. fr

Poprawka 13
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. żąda, aby fundusze europejskie 
przewidziane dla sektora transportowego 
w najwyższym stopniu kierowane były na 
istniejącą infrastrukturę, platformy 
intermodalne, porty i trakcje kolejowe. 

Or. fr

Poprawka 14
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. opowiada się za rozwojem i 
usprawnieniem systemów lokalnego 
transportu publicznego nie tylko poprzez 
wydajniejsze użytkowanie istniejącej 
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infrastruktury, ale także inicjatywy 
dotyczące zarządzania popytem (np. linie 
preferencyjne, system taryf „ecopass”oraz 
strefy o ograniczonym ruchu 
samochodowym). W związku z tym za 
kwestię podstawową uważa inwestycje w 
innowacje technologiczne oraz 
innowacyjne rozwiązania dotyczące 
promowania niskoemisyjnych systemów 
transportowych.

Or. it

Poprawka 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla wartość dodaną 
współpracy międzyregionalnej, 
przygranicznej i międzynarodowej w 
radzeniu sobie z wyzwaniami, przed 
którymi staje sektor transportowy; w 
związku z tym wzywa do wzięcia pod 
uwagę aspektu transgranicznego w
przyszłej polityce transportowej;

4. podkreśla wartość dodaną 
współpracy międzyregionalnej, 
przygranicznej i międzynarodowej w 
radzeniu sobie z wyzwaniami, przed 
którymi staje sektor transportowy; wzywa 
do włączenia kwestii transgranicznych do 
przyszłej polityki transportowej;

Or. ro

Poprawka 16
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla wartość dodaną współpracy 
międzyregionalnej, przygranicznej i 
międzynarodowej w radzeniu sobie z 
wyzwaniami, przed którymi staje sektor 

4. podkreśla wartość dodaną współpracy 
międzyregionalnej, przygranicznej i 
międzynarodowej w radzeniu sobie z 
wyzwaniami, przed którymi staje sektor 
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transportowy; w związku z tym wzywa do 
wzięcia pod uwagę aspektu 
transgranicznego w przyszłej polityce 
transportowej;

transportowy; w związku z tym wzywa do 
wzięcia pod uwagę aspektu 
transgranicznego w przyszłej polityce 
transportowej; po raz kolejny wzywa 
Komisję do pełnego i spójnego korzystania 
z usług koordynatorów europejskich, w 
szczególności w planowaniu i tworzeniu 
transgranicznych części projektów 
priorytetowych w ramach sieci TEN-T, 
biorąc pod uwagę, że inwestycja związana 
z ich działalnością wielokrotnie się zwróci 
w formie oszczędności wynikających z 
skuteczniejszego i szybszego zakończenia 
realizacji projektów;

Or. cs

Poprawka 17
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla wartość dodaną 
współpracy międzyregionalnej, 
przygranicznej i międzynarodowej w 
radzeniu sobie z wyzwaniami, przed 
którymi staje sektor transportowy; w 
związku z tym wzywa do wzięcia pod 
uwagę aspektu transgranicznego w 
przyszłej polityce transportowej;

4. podkreśla wartość dodaną 
współpracy międzyregionalnej, 
przygranicznej i międzynarodowej w 
radzeniu sobie z wyzwaniami, przed 
którymi staje sektor transportowy; w 
związku z tym wzywa do wzięcia pod 
uwagę aspektu transgranicznego w 
przyszłej polityce transportowej; zaleca 
rozwijanie priorytetowych osi TEN-T, np. 
osi nr 18 Ren/Moza– Dunaj – Men, aby 
umożliwić rozwój regionalnej 
infrastruktury transportowej w Europie 
Południowo-Wschodniej zgodnie z celami 
i środkami zawartymi w strategii UE na 
rzecz regionu naddunajskiego;

Or. ro
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Poprawka 18
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla wartość dodaną 
współpracy międzyregionalnej, 
przygranicznej i międzynarodowej w 
radzeniu sobie z wyzwaniami, przed 
którymi staje sektor transportowy; w 
związku z tym wzywa do wzięcia pod 
uwagę aspektu transgranicznego w 
przyszłej polityce transportowej;

4. podkreśla wartość dodaną 
współpracy międzyregionalnej, 
przygranicznej i międzynarodowej w 
radzeniu sobie z wyzwaniami, przed 
którymi staje sektor transportowy; w 
związku z tym wzywa do wzięcia pod 
uwagę aspektu transgranicznego w 
przyszłej polityce transportowej; podkreśla 
konieczność promowania prostszego, 
bardziej przejrzystego i skuteczniejszego 
sposobu wykorzystywania funduszy 
INTERREG, tak aby wspierać współpracę 
międzyregionalną;

Or. fr

Poprawka 19
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla wartość dodaną 
współpracy międzyregionalnej, 
przygranicznej i międzynarodowej w 
radzeniu sobie z wyzwaniami, przed 
którymi staje sektor transportowy; w 
związku z tym wzywa do wzięcia pod 
uwagę aspektu transgranicznego w 
przyszłej polityce transportowej;

4. podkreśla wartość dodaną współpracy 
międzyregionalnej, przygranicznej i 
międzynarodowej w radzeniu sobie z 
wyzwaniami, przed którymi staje sektor 
transportowy; w związku z tym wzywa do 
wzięcia pod uwagę aspektu 
transgranicznego w przyszłej polityce 
transportowej; podkreśla jednocześnie 
znaczącą rolę transportu dla rozwoju 
makroregionów;

Or. ro
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Poprawka 20
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa nasilającą się tendencję 
urbanizacyjną w Europie; podkreśla 
potrzebę zapewnienia mieszkańcom 
obszarów miejskich łatwego dostępu do 
usług transportowych wysokiej jakości;
podkreśla rolę UE w kształtowaniu
współpracy pomiędzy obszarami 
miejskimi, umożliwiającej dzielenie się 
najlepszymi doświadczeniami oraz ich 
wymianę, co pozytywnie wpłynie na 
trwałość systemów transportowych;

5. zauważa nasilającą się tendencję 
urbanizacyjną w Europie; podkreśla 
potrzebę zapewnienia mieszkańcom 
obszarów miejskich łatwego dostępu do 
usług transportowych wysokiej jakości
celem uniknięcia nadmiernego rozwoju 
urbanistycznego i wynikającego z niego 
marnotrawienia energii; podkreśla rolę
Unii w zacieśnianiu współpracy pomiędzy 
obszarami miejskimi, umożliwiającej 
dzielenie się najlepszymi doświadczeniami 
oraz ich wymianę, co pozytywnie wpłynie 
na trwałość systemów transportowych;
podkreśla, że w przypadku miast o liczbie 
mieszkańców przekraczającej 100 000, 
opracowanie planu zrównoważonej 
mobilności miejskiej winno być powiązane 
z kwestią współfinansowanych projektów 
w dziedzinie transportu, jak również z 
celami Unii Europejskiej w zakresie 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz zużycia węglowodorów, czy też 
europejskimi przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska.

Or. fr

Poprawka 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa nasilającą się tendencję 
urbanizacyjną w Europie;  podkreśla 
potrzebę zapewnienia mieszkańcom 

5. zwraca się do Komisji o 
odnotowanie nasilającej się tendencji 
urbanizacyjnej w Europie;  podkreśla 
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obszarów miejskich łatwego dostępu do 
usług transportowych wysokiej jakości; 
podkreśla rolę UE w kształtowaniu 
współpracy pomiędzy obszarami 
miejskimi, umożliwiającej dzielenie się 
najlepszymi doświadczeniami oraz ich 
wymianę, co pozytywnie wpłynie na 
trwałość systemów transportowych;

potrzebę zapewnienia mieszkańcom 
wszystkich obszarów miejskich łatwego 
dostępu do usług transportowych wysokiej 
jakości w celu osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju we wszystkich 
państwach członkowskich; podkreśla rolę 
UE w kształtowaniu współpracy pomiędzy 
obszarami miejskimi, umożliwiającej 
dzielenie się najlepszymi doświadczeniami 
oraz ich wymianę, co pozytywnie wpłynie 
na trwałość systemów transportowych i ich 
jednolitość w obrębie UE;

Or. ro

Poprawka 22
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa nasilającą się tendencję 
urbanizacyjną w Europie; podkreśla 
potrzebę zapewnienia mieszkańcom 
obszarów miejskich łatwego dostępu do 
usług transportowych wysokiej jakości; 
podkreśla rolę UE w kształtowaniu 
współpracy pomiędzy obszarami 
miejskimi, umożliwiającej dzielenie się 
najlepszymi doświadczeniami oraz ich 
wymianę, co pozytywnie wpłynie na 
trwałość systemów transportowych;

5. zauważa nasilającą się tendencję 
urbanizacyjną w Europie; podkreśla 
potrzebę zapewnienia mieszkańcom 
obszarów miejskich łatwego dostępu do 
usług transportowych wysokiej jakości; 
podkreśla rolę UE w kształtowaniu 
współpracy pomiędzy obszarami 
miejskimi, umożliwiającej dzielenie się 
najlepszymi doświadczeniami oraz ich 
wymianę, co pozytywnie wpłynie na 
trwałość systemów transportowych; 
podkreśla w tym kontekście znaczenie 
przyjętego 30.09.2009 planu działań na 
rzecz mobilności w miastach i oczekuje 
szybkiego wdrożenia proponowanych w 
nim rozwiązań;

Or. pl
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Poprawka 23
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa nasilającą się tendencję 
urbanizacyjną w Europie;  podkreśla 
potrzebę zapewnienia mieszkańcom 
obszarów miejskich łatwego dostępu do 
usług transportowych wysokiej jakości; 
podkreśla rolę UE w kształtowaniu 
współpracy pomiędzy obszarami 
miejskimi, umożliwiającej dzielenie się 
najlepszymi doświadczeniami oraz ich 
wymianę, co pozytywnie wpłynie na 
trwałość systemów transportowych;

5. zauważa nasilającą się tendencję 
urbanizacyjną w Europie; podkreśla 
potrzebę zapewnienia mieszkańcom 
obszarów miejskich łatwego dostępu do 
usług transportowych wysokiej jakości; 
podkreśla rolę UE w kształtowaniu 
współpracy pomiędzy obszarami 
miejskimi, umożliwiającej dzielenie się 
najlepszymi doświadczeniami oraz ich 
wymianę, co pozytywnie wpłynie na 
trwałość systemów transportowych;
zachęca władze lokalne do promowania 
jak najbardziej ekologicznego transportu 
publicznego;

Or. ro

Poprawka 24
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę 
przeprowadzenia odpowiednich badań w 
dziedzinie innowacji w transporcie, 
między innymi by ograniczyć zużycie 
energii oraz emisję ditlenku węgla oraz 
zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en
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Poprawka 25
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na fakt, że Unia 
Europejska zobowiązała się do 
ograniczenia do 2020 r. swoich emisji 
gazów cieplarnianych o 20%, co wymaga 
ogromnych inwestycji w rozwiązania 
alternatywne dla transportu drogowego i 
lotniczego;

Or. fr

Poprawka 26
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uznaje kluczową rolę, jaką 
odgrywa skuteczny drogowy transport 
towarów dla zrównoważonego rozwoju 
łączonych środków transportu; w związku 
z tym wzywa Komisję i władze państw 
członkowskich, by ułatwiły realizację 
procesu liberalizacji przewozów 
kabotażowych, w celu ograniczenia 
pustych przebiegów;

Or. en

Poprawka 27
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla szczególne znaczenie 
ruchu drogowego oraz rozbudowy sieci 
drogowej dla połączeń transportowych i 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
regionalnych, w szczególności podkreśla 
znaczenie połączeń drogowych dla 
rozwoju gospodarczego obszarów 
peryferyjnych i najbardziej oddalonych, 
wzywa do tworzenia lepszych, trwałych 
połączeń w ruchu drogowym i kolejowym, 
poprzez zwiększenie liczby punktów 
przeładunku w transporcie towarowym;

Or. de

Poprawka 28
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. Podkreśla znaczenie alternatywnych 
paliw (np. gazu ziemnego, biometanu) dla 
wprowadzania zrównoważonego 
transportu na szeroką skalę; popiera 
opracowanie niezbędnej infrastruktury 
służącej dostarczaniu takich paliw oraz 
zharmonizowanie na szczeblu 
terytorialnym możliwości zaopatrzenia w 
paliwo, również z myślą o rozwijaniu 
dostaw przemysłowych;

Or. it

Poprawka 29
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że liberalizacja kolei jest
powiązana z wyzwaniem, którym jest 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
produkowanych przez cały sektor 
transportowy oraz promowaniem rozwoju 
regionalnego; zauważa jednakże, że
liberalizacja nie powinna pociągać za sobą 
niepożądanych konsekwencji 
polegających na spadku konkurencyjności 
transportu kolejowego w porównaniu z 
transportem drogowym oraz że należy w 
odpowiedni sposób uwzględnić 
zapewnienie regionom peryferycznym 
odpowiednich połączeń kolejowych;

6. zauważa, że liberalizacja kolei jest 
niezbędna dla zwiększenia wydajności 
transportu kolejowego, poprawy jego 
konkurencyjności w porównaniu z 
transportem drogowym oraz zwiększenia 
jego udziału w dalekobieżnym transporcie 
towarowym i pasażerskim zgodnie z 
celem, którym jest ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych, produkowanych 
przez cały sektor transportowy; co więcej 
zauważa, że liberalizacja jest niezbędnym 
środkiem pozwalającym na zwiększenie 
rentowności transportu kolejowego oraz 
jego finansowej dostępności dla klientów, 
którymi często są regionalne organy 
władzy publicznej;

Or. cs

Poprawka 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że liberalizacja kolei jest 
powiązana z wyzwaniem, którym jest 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
produkowanych przez cały sektor 
transportowy oraz promowaniem rozwoju 
regionalnego; zauważa jednakże, że 
liberalizacja nie powinna pociągać za sobą 
niepożądanych konsekwencji polegających 
na spadku konkurencyjności transportu 
kolejowego w porównaniu z transportem 
drogowym oraz że należy w odpowiedni
sposób uwzględnić zapewnienie regionom 
peryferyjnym odpowiednich połączeń 
kolejowych;

zauważa, że liberalizacja kolei jest 
powiązana z wyzwaniem, którym jest 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
produkowanych przez cały sektor 
transportowy oraz promowaniem rozwoju 
regionalnego; zauważa, że liberalizacja nie 
powinna mieć wpływu na 
konkurencyjność transportu kolejowego w 
porównaniu z transportem drogowym oraz 
że należy w szczególny sposób uwzględnić 
zapewnienie regionom peryferyjnym 
odpowiednich połączeń kolejowych;

Or. ro



PE438.466v01-00 20/26 AM\803673PL.doc

PL

Poprawka 31
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że liberalizacja kolei jest 
powiązana z wyzwaniem, którym jest 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
produkowanych przez cały sektor 
transportowy oraz promowaniem rozwoju 
regionalnego; zauważa jednakże, że 
liberalizacja nie powinna pociągać za sobą 
niepożądanych konsekwencji polegających 
na spadku konkurencyjności transportu 
kolejowego w porównaniu z transportem 
drogowym oraz że należy w odpowiedni 
sposób uwzględnić zapewnienie regionom 
peryferycznym odpowiednich połączeń 
kolejowych;

6. zauważa, że liberalizacja kolei jest 
powiązana z wyzwaniem, którym jest 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
produkowanych przez cały sektor 
transportowy oraz promowaniem rozwoju 
regionalnego; zauważa jednakże, że 
liberalizacja nie powinna pociągać za sobą 
niepożądanych konsekwencji polegających 
na spadku konkurencyjności transportu 
kolejowego w porównaniu z transportem 
drogowym oraz że należy w odpowiedni 
sposób uwzględnić zapewnienie regionom 
peryferyjnym poprawy w zakresie połączeń 
kolejowych;

Or. en

Poprawka 32
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że liberalizacja kolei jest 
powiązana z wyzwaniem, którym jest 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
produkowanych przez cały sektor 
transportowy oraz promowaniem rozwoju 
regionalnego; zauważa jednakże, że 
liberalizacja nie powinna pociągać za sobą 
niepożądanych konsekwencji polegających 
na spadku konkurencyjności transportu 
kolejowego w porównaniu z transportem 
drogowym oraz że należy w odpowiedni 

6. zauważa, że o ile liberalizacja kolei 
jest powiązana z wyzwaniem, którym jest 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
produkowanych przez cały sektor 
transportowy oraz promowaniem rozwoju 
regionalnego, nie może ona pociągać za 
sobą niepożądanych konsekwencji 
polegających na spadku konkurencyjności 
transportu kolejowego w porównaniu z 
transportem drogowym; należy w związku 
z tym zapewnić, że regiony peryferyjne nie 
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sposób uwzględnić zapewnienie regionom 
peryferycznym odpowiednich połączeń 
kolejowych;

utracą swych połączeń kolejowych;

Or. fr

Poprawka 33
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że liberalizacja kolei jest 
powiązana z wyzwaniem, którym jest 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
produkowanych przez cały sektor 
transportowy oraz promowaniem rozwoju 
regionalnego; zauważa jednakże, że 
liberalizacja nie powinna pociągać za sobą 
niepożądanych konsekwencji polegających 
na spadku konkurencyjności transportu 
kolejowego w porównaniu z transportem 
drogowym oraz że należy w odpowiedni 
sposób uwzględnić zapewnienie regionom 
peryferycznym odpowiednich połączeń 
kolejowych;

6. zauważa, że liberalizacja kolei jest 
powiązana z wyzwaniem, którym jest 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
produkowanych przez cały sektor 
transportowy oraz promowaniem rozwoju 
regionalnego; zauważa jednakże, że 
liberalizacja nie powinna pociągać za sobą 
niepożądanych konsekwencji polegających 
na spadku konkurencyjności transportu 
kolejowego w porównaniu z transportem 
drogowym oraz że należy w odpowiedni 
sposób uwzględnić zapewnienie regionom 
peryferycznym odpowiednich połączeń 
kolejowych; podkreśla poza tym 
konieczność poprawy w zakresie ochrony 
konsumenta w ruchu kolejowym, w 
szczególności jeśli chodzi o wyczerpujące 
informowanie konsumentów w zakresie 
środków prawnych i odszkodowań w 
przypadku znaczącego opóźnienia 
pociągów;

Or. de

Poprawka 34
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie żeglugi 
morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego sposobu 
transportowania, który może wpłynąć na 
poprawę łączności transportowej oraz 
rozwoju regionów peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych;

7. podkreśla znaczenie rozwinięcia
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu poprzez 
bardziej zrównoważone pod względem 
geograficznym wykorzystanie portów 
morskich, które musi z jednej strony 
przyczynić się do drastycznej redukcji 
transportu drogowego, zwłaszcza w 
narażonych na poważne szkody i 
zniszczenia regionach górskich takich jak 
Alpy, a z drugiej strony umożliwić
poprawę łączności transportowej oraz 
rozwoju regionów peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych;

Or. fr

Poprawka 35
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie żeglugi 
morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego sposobu 
transportowania, który może wpłynąć na 
poprawę łączności transportowej oraz 
rozwoju regionów peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych;

7. ogólnie podkreśla kluczową rolę 
transportu multimodalnego, w 
szczególności transportu drogą wodną, 
jako przyjaznego dla środowiska i 
zrównoważonego typu transportu;
konkretnie podkreśla znaczenie żeglugi 
morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego sposobu 
transportowania, który może wpłynąć na 
poprawę łączności transportowej oraz 
rozwoju regionów peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych;

Or. de
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Poprawka 36
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie żeglugi 
morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego sposobu 
transportowania, który może wpłynąć na 
poprawę łączności transportowej oraz 
rozwoju regionów peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych;

7. podkreśla znaczenie żeglugi 
morskiej bliskiego zasięgu, jak również 
żeglugi na wodach śródlądowych (rzeki, 
jeziora) jako zrównoważonego sposobu 
transportowania, który może wpłynąć na 
poprawę łączności transportowej oraz 
rozwoju regionów peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych;

Or. en

Poprawka 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7 bis. podkreśla konieczność spojrzenia 
na projekty dotyczące krótkodystansowego 
transportu morskiego i autostrady 
morskiej w kontekście szerzej pojętej 
rzeczywistości obejmującej kraje należące 
do najbliższego Europie otoczenia 
geograficznego; zauważa, że w tym celu 
niezbędna jest lepsza synergia pomiędzy 
polityką regionalną, polityką w zakresie 
rozwoju oraz polityką w dziedzinie 
transportu.

Or. fr
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Poprawka 38
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wspiera opracowanie i 
wprowadzenie zrównoważonej metody 
zarządzania w zakresie mobilności 
poprzez promowanie i rozwijanie 
zdecentralizowanego systemu konsumpcji 
i produkcji, z myślą o uniknięciu 
zbędnego i niewydajnego transportu 
towarów;

Or. fr

Poprawka 39
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uznaje fakt, że regionalne lotniska 
odgrywają istotną rolę w rozwoju 
regionów peryferyjnych i najbardziej 
oddalonych przez zwiększenie ich 
łączności z węzłami komunikacyjnymi; 
uważa wprowadzanie w miarę możliwości
rozwiązań intermodalnych za bardzo 
istotne; stoi na stanowisku, że (szybkie)
połączenia kolejowe pomiędzy lotniskami
są idealną możliwością zrównoważonego 
połączenia różnych sposobów transportu.

8. uważa za wyjątkowo potrzebne 
zapewnianie zrównoważonych środków 
transportu poprzez odwołanie do
rozwiązań intermodalnych; stoi na 
stanowisku, że połączenia kolejowe i 
połączenia intermodalne pomiędzy
platformami są idealną możliwością 
zrównoważonego połączenia różnych 
sposobów transportu, zwłaszcza w 
regionach peryferyjnych i najbardziej 
oddalonych.

Or. fr
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Poprawka 40
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uznaje fakt, że regionalne lotniska 
odgrywają istotną rolę w rozwoju regionów 
peryferyjnych i najbardziej oddalonych 
przez zwiększenie ich łączności z węzłami 
komunikacyjnymi; uważa wprowadzanie w 
miarę możliwości rozwiązań 
intermodalnych za bardzo istotne; stoi na 
stanowisku, że (szybkie) połączenia 
kolejowe pomiędzy lotniskami są idealną 
możliwością zrównoważonego połączenia 
różnych sposobów transportu.

8. uznaje fakt, że regionalne lotniska 
odgrywają istotną rolę w rozwoju regionów 
peryferyjnych i najbardziej oddalonych 
przez zwiększenie ich łączności z węzłami 
komunikacyjnymi; uważa wprowadzanie w 
miarę możliwości rozwiązań 
intermodalnych oraz identyfikację 
innowacyjnych rozwiązań finansowych za 
bardzo istotne dla możliwości 
modernizacji tych lotnisk; stoi na 
stanowisku, że (szybkie) połączenia 
kolejowe pomiędzy lotniskami są idealną 
możliwością zrównoważonego połączenia 
różnych sposobów transportu.

Or. ro

Poprawka 41
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję do kontynuacji 
spójnych działań podejmowanych w 
oparciu  o zasadę współmodalności, 
określoną w śródokresowym przeglądzie 
Białej Księgi Transportu Komisji 
Europejskiej z 2001 r., z myślą o poprawie 
regionalnych połączeń transportowych, co 
stanowi istotny warunek ich rozwoju; 
przyjmuje takie stanowisko, ponieważ jest 
przekonany o istnieniu tylko jednego 
sektora transportu czy  popytu na usługi 
transportowe oraz o tym, że przed 
publicznymi strategiami politycznymi stoi 
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wyzwanie polegające na określeniu 
sprawiedliwych warunków dla różnych 
typów transportu, pozwalające zadbać o 
to, by każdy z nich przyczynił się do 
wzmocnienia całego systemu transportu, 
w przeciwieństwie do sytuacji, w której 
jednostronne preferencyjne traktowanie 
jednego typu transportu przyczynia się do 
braku równowagi i obniża wydajność;

Or. cs

Poprawka 42
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8 bis. podkreśla konieczność 
przeprowadzenia dyskusji i konsultacji na 
temat szczególnych realiów 
transportowych, w obliczu których stoją 
regiony położone na archipelagach.

Or. fr


