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Predlog spremembe 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. podpira pobudo Komisije za pripravo 
strategije za trajnostno naravnano 
prometno politiko EU v prihodnosti; 
poudarja, da je odnos med kohezijsko in 
prometno politiko pomemben pri 
doseganju širšega cilja trajnostnega 
regionalnega razvoja;

1. poziva Komisijo, naj pripravi strategijo
za izvajanje trajnostno naravnane 
prometne politike EU, ki bo temeljila na 
odnosu med kohezijsko in prometno 
politiko pri doseganju širšega cilja 
trajnostnega regionalnega razvoja; meni, 
da bi se morale prometne politike posebej 
osredotočiti na hitro dokončanje 
prednostnih projektov in njihovo 
vključitev v obstoječa omrežja ter 
medsebojno povezanost infrastrukturnih 
povezav, kjer ta še ni izvedena;

Or. ro

Predlog spremembe 2
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. podpira pobudo Komisije za 
pripravo strategije za trajnostno naravnano 
prometno politiko EU v prihodnosti; 
poudarja, da je odnos med kohezijsko in 
prometno politiko pomemben pri 
doseganju širšega cilja trajnostnega 
regionalnega razvoja;

1. podpira pobudo Komisije za 
pripravo strategije za trajnostno naravnano 
prometno politiko EU v prihodnosti; se 
strinja z oceno, da evropski prometni 
sistem z več vidikov še zdaleč ni 
trajnosten, zlasti zaradi prispevanja k 
podnebnim spremembam, porabe 
neobnovljivih virov energije, emisij 
drobnih delcev, smrtnih žrtev zaradi 
prometnih nesreč in škode za biotsko 
raznovrstnost in celovitost krajin;
poudarja, da je odnos med kohezijsko in 
prometno politiko pomemben pri 
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doseganju širšega cilja trajnostnega 
regionalnega razvoja;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. podpira pobudo Komisije za pripravo 
strategije za trajnostno naravnano 
prometno politiko EU v prihodnosti; 
poudarja, da je odnos med kohezijsko in 
prometno politiko pomemben pri 
doseganju širšega cilja trajnostnega 
regionalnega razvoja;

1. podpira pobudo Komisije za pripravo 
strategije za trajnostno naravnano 
prometno politiko EU v prihodnosti; 
poudarja, da je odnos med kohezijsko in 
prometno politiko pomemben pri 
doseganju širšega cilja trajnostnega 
regionalnega razvoja v celotni EU;

Or. pl

Predlog spremembe 4
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. podpira pobudo Komisije za pripravo 
strategije za trajnostno naravnano 
prometno politiko EU v prihodnosti; 
poudarja, da je odnos med kohezijsko in 
prometno politiko pomemben pri 
doseganju širšega cilja trajnostnega 
regionalnega razvoja;

1. podpira pobudo Komisije za pripravo 
strategije za trajnostno naravnano 
prometno politiko EU v prihodnosti; 
poudarja, da je odnos med kohezijsko in 
prometno politiko pomemben pri 
doseganju širšega cilja trajnostnega 
regionalnega razvoja in teritorialne 
kohezije; 

Or. ro
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Predlog spremembe 5
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da ima lahko celosten 
pristop k načrtovanju infrastrukture, 
financiranju projektov in razvoju osrednjo 
vlogo pri razvoju konkurenčnega in 
trajnostnega prometnega sektorja; 
poudarja, da lokalni in regionalni organi 
brez sodelovanja pogosto niso kos 
prometnim izzivom, zato poziva, naj ti 
organi in zainteresirane strani dejavno 
sodelujejo pri razvoju in izvajanju politike;

2. ugotavlja, da ima lahko celosten 
pristop k načrtovanju infrastrukture, 
financiranju projektov in razvoju osrednjo 
vlogo pri razvoju konkurenčnega in 
trajnostnega prometnega sektorja;
poudarja, da morajo regije in občine 
preventivno prevzeti odgovornost, tako da 
bodo že v fazi prostorskega načrtovanja 
(stanovanjska območja/delo/prosti čas) 
zagotovile izgradnjo primerne strukture,
ki bo že vnaprej omejevala, po možnosti 
kar najbolj, obseg prometa (zlasti osebnih 
vozil); poudarja, da lokalni in regionalni 
organi brez sodelovanja pogosto niso kos 
prometnim izzivom, zato poziva, naj ti 
organi in zainteresirane strani dejavno 
sodelujejo pri razvoju in izvajanju politike;

Or. de

Predlog spremembe 6
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da ima lahko celosten 
pristop k načrtovanju infrastrukture, 
financiranju projektov in razvoju osrednjo 
vlogo pri razvoju konkurenčnega in 
trajnostnega prometnega sektorja; 
poudarja, da lokalni in regionalni organi 
brez sodelovanja pogosto niso kos 
prometnim izzivom, zato poziva, naj ti 
organi in zainteresirane strani dejavno 
sodelujejo pri razvoju in izvajanju politike;

2. ugotavlja, da ima lahko celosten 
pristop k načrtovanju infrastrukture, 
financiranju projektov in razvoju osrednjo 
vlogo pri razvoju trajnostnega prometnega 
sektorja; priznava potrebo po prostorski 
organizaciji funkcij, ki bi bolj upoštevala 
obstoječo prometno infrastrukturo, in med 
prednostne naloge uvršča krepitev politik 
za boj proti širjenju mest in odvisnosti od 
avtomobilov; poudarja, da lokalni in 



PE438.466v01-00 6/24 AM\803673SL.doc

SL

regionalni organi brez sodelovanja pogosto 
niso kos prometnim izzivom, zato poziva, 
naj ti organi in zainteresirane strani 
dejavno sodelujejo pri razvoju in izvajanju 
politike; 

Or. fr

Predlog spremembe 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da ima lahko celosten pristop 
k načrtovanju infrastrukture, financiranju 
projektov in razvoju osrednjo vlogo pri 
razvoju konkurenčnega in trajnostnega 
prometnega sektorja; poudarja, da lokalni 
in regionalni organi brez sodelovanja 
pogosto niso kos prometnim izzivom, zato
poziva, naj ti organi in zainteresirane 
strani dejavno sodelujejo pri razvoju in 
izvajanju politike;

2. poziva Komisijo, naj sprejme celosten 
pristop k načrtovanju infrastrukture, 
financiranju projektov in razvoju kot 
osnovni element pri razvoju 
konkurenčnega in trajnostnega prometnega 
sektorja; poudarja, da praviloma lokalni in 
regionalni organi brez sodelovanja pogosto 
niso kos prometnim izzivom, zato je 
dejavno sodelovanje teh organov in 
zainteresiranih strani pri razvoju in 
izvajanju politike nujno;

Or. ro

Predlog spremembe 8
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da ima lahko celosten pristop 
k načrtovanju infrastrukture, financiranju 
projektov in razvoju osrednjo vlogo pri 
razvoju konkurenčnega in trajnostnega 
prometnega sektorja; poudarja, da lokalni 
in regionalni organi brez sodelovanja 

2. ugotavlja, da ima celosten in usklajen 
pristop k načrtovanju infrastrukture, 
financiranju projektov in razvoju osrednjo 
vlogo pri razvoju konkurenčnega in 
trajnostnega prometnega sektorja; 
poudarja, da lokalni in regionalni organi 
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pogosto niso kos prometnim izzivom, zato 
poziva, naj ti organi in zainteresirane 
strani dejavno sodelujejo pri razvoju in 
izvajanju politike;

brez sodelovanja pogosto niso kos 
prometnim izzivom, zato poziva države 
članice, naj dejavno sodelujejo z 
zainteresiranimi stranmi pri razvoju in 
izvajanju politike; 

Or. cs

Predlog spremembe 9
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja vlogo, ki jo kohezijska politika 
lahko prevzame v razvoju prometne 
infrastrukture, če bo namesto samostojnim 
projektom prednost zagotovila omrežjem; 
priporoča, da se prometni projekti, 
sofinancirani iz strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada, usmerijo v 
prizadevanja za uravnotežen razvoj in 
večjo teritorialno kohezijo, ter poziva k 
boljšemu usklajevanju sredstev Skupnosti 
in nacionalnih sredstev;

3. poudarja vlogo, ki jo kohezijska politika 
lahko prevzame v razvoju prometne 
infrastrukture, če bo namesto samostojnim 
projektom prednost zagotovila omrežjem; 
meni, da uporaba inteligentnih prometnih 
sistemov prispeva k razvoju varne, 
trajnostne in učinkovite prometne 
infrastrukture; priporoča, da se prometni 
projekti, sofinancirani iz strukturnih 
skladov in kohezijskega sklada, usmerijo v 
prizadevanja za uravnotežen razvoj in 
večjo teritorialno kohezijo, ter poziva k 
boljšemu usklajevanju sredstev Skupnosti 
in nacionalnih sredstev;

Or. ro

Predlog spremembe 10
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja vlogo, ki jo kohezijska 
politika lahko prevzame v razvoju 
prometne infrastrukture, če bo namesto 

3. poudarja vlogo, ki jo kohezijska 
politika lahko prevzame v razvoju 
prometne infrastrukture, če bo namesto 
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samostojnim projektom prednost 
zagotovila omrežjem; priporoča, da se 
prometni projekti, sofinancirani iz 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada, 
usmerijo v prizadevanja za uravnotežen 
razvoj in večjo teritorialno kohezijo, ter 
poziva k boljšemu usklajevanju sredstev 
Skupnosti in nacionalnih sredstev;

samostojnim projektom prednost 
zagotovila omrežjem; meni, da bi morala 
omrežja temeljiti na socialno-ekonomski 
analizi, ki bi upoštevala povpraševanje, 
pretok prometa ter socialne in ozemeljske 
vidike; priporoča, da se prometni projekti, 
sofinancirani iz strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada, usmerijo v 
prizadevanja za uravnotežen razvoj in 
večjo teritorialno kohezijo, ter poziva k 
boljšemu usklajevanju sredstev Skupnosti 
in nacionalnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja vlogo, ki jo kohezijska politika 
lahko prevzame v razvoju prometne 
infrastrukture, če bo namesto samostojnim 
projektom prednost zagotovila omrežjem; 
priporoča, da se prometni projekti, 
sofinancirani iz strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada, usmerijo v 
prizadevanja za uravnotežen razvoj in 
večjo teritorialno kohezijo, ter poziva k 
boljšemu usklajevanju sredstev Skupnosti 
in nacionalnih sredstev;

3. poziva Komisijo, naj upošteva vlogo, ki 
jo ima kohezijska politika v razvoju 
prometne infrastrukture, če namesto 
samostojnim projektom da prednost 
omrežjem; zahteva, da se prometni 
projekti, sofinancirani iz strukturnih 
skladov in kohezijskega sklada, usmerijo v 
prizadevanja za uravnotežen razvoj in 
večjo teritorialno kohezijo, ter poziva k 
boljšemu usklajevanju sredstev Skupnosti 
in nacionalnih sredstev;

Or. ro

Predlog spremembe 12
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja vlogo, ki jo kohezijska 
politika lahko prevzame v razvoju 
prometne infrastrukture, če bo namesto 
samostojnim projektom prednost 
zagotovila omrežjem; priporoča, da se 
prometni projekti, sofinancirani iz 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada, 
usmerijo v prizadevanja za uravnotežen
razvoj in večjo teritorialno kohezijo, ter 
poziva k boljšemu usklajevanju sredstev 
Skupnosti in nacionalnih sredstev;

3. poudarja vlogo, ki jo kohezijska 
politika lahko prevzame v razvoju 
prometne infrastrukture, če bo namesto 
samostojnim projektom prednost 
zagotovila glavnim omrežjem; priporoča, 
da se prometni projekti, sofinancirani iz 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada, 
prednostno usmerijo v prizadevanja za 
trajnosten razvoj in večjo teritorialno 
kohezijo, ter poziva k boljšemu 
usklajevanju sredstev Skupnosti in 
nacionalnih sredstev;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 bis. zahteva, da se evropska sredstva, 
namenjena prometnemu sektorju, kar 
najbolj usmerijo v obstoječo 
infrastrukturo, intermodalne platforme, 
pristanišča in železnice;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 3a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. zagovarja razvoj in krepitev sistemov 
lokalnega javnega prevoza, ne zgolj z 
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učinkovitejšo rabo obstoječe 
infrastrukture, temveč tudi s pobudami za 
upravljanje povpraševanja (na primer 
prednostni vozni pasovi, tarifni sistemi 
„ecopass“ in območja omejenega 
prometa); meni, da so za to nujno 
potrebna vlaganja v tehnološke inovacije 
in inovativne rešitve za spodbujanje 
prometnih sistemov z nizkimi emisijami;

Or. it

Predlog spremembe 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja dodano vrednost 
medregionalnega, čezmejnega in 
nadnacionalnega sodelovanja pri 
spoprijemanju z izzivi v prometnem 
sektorju; zato poziva, naj se v prihodnji 
prometni politiki upošteva tudi čezmejni 
vidik;

4. poudarja dodano vrednost 
medregionalnega, čezmejnega in 
nadnacionalnega sodelovanja pri 
spoprijemanju z izzivi v prometnem 
sektorju; poziva k upoštevanju čezmejnega 
vidika v prihodnji prometni politiki;

Or. ro

Predlog spremembe 16
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja dodano vrednost 
medregionalnega, čezmejnega in 
nadnacionalnega sodelovanja pri 
spoprijemanju z izzivi v prometnem 
sektorju; zato poziva, naj se v prihodnji 
prometni politiki upošteva tudi čezmejni 

4. poudarja dodano vrednost 
medregionalnega, čezmejnega in 
nadnacionalnega sodelovanja pri 
spoprijemanju z izzivi v prometnem 
sektorju; zato poziva, naj se v prihodnji 
prometni politiki upošteva tudi čezmejni 
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vidik; vidik; poleg tega poziva Komisijo, naj 
dosledno in polnouporablja evropske 
koordinatorje, zlasti za načrtovanje in 
gradnjo čezmejnih odsekov prednostnih 
projektov v omrežju TEN-T, ker bodo 
naložbe v njihovo delovanje večkratno 
povrnjene v obliki prihranka zaradi 
učinkovitejšega in hitrejšega dokončanja 
projektov;

Or. cs

Predlog spremembe 17
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja dodano vrednost 
medregionalnega, čezmejnega in 
nadnacionalnega sodelovanja pri 
spoprijemanju z izzivi v prometnem 
sektorju; zato poziva, naj se v prihodnji 
prometni politiki upošteva tudi čezmejni 
vidik;

4. poudarja dodano vrednost 
medregionalnega, čezmejnega in 
nadnacionalnega sodelovanja pri 
spoprijemanju z izzivi v prometnem 
sektorju; zato poziva, naj se v prihodnji 
prometni politiki upošteva tudi čezmejni 
vidik; priporoča razvoj prednostnih osi 
TEN-T, na primer osi 18 (Ren/Meuse –
Majna – Donava), kar bo spodbudilo 
razvoj regionalnih prometnih 
infrastruktur v jugovzhodni Evropi v 
skladu s cilji in ukrepi strategije EU za 
Podonavje;

Or. ro

Predlog spremembe 18
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja dodano vrednost 
medregionalnega, čezmejnega in 
nadnacionalnega sodelovanja pri 
spoprijemanju z izzivi v prometnem 
sektorju; zato poziva, naj se v prihodnji 
prometni politiki upošteva tudi čezmejni 
vidik;

4. poudarja dodano vrednost 
medregionalnega, čezmejnega in 
nadnacionalnega sodelovanja pri 
spoprijemanju z izzivi v prometnem 
sektorju; zato poziva, naj se v prihodnji 
prometni politiki upošteva tudi čezmejni 
vidik; poudarja, da je treba najti 
enostavnejši, preglednejši in učinkovitejši 
način, da bi s sredstvi iz pobude 
INTERREG podprli medregionalno 
sodelovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja dodano vrednost 
medregionalnega, čezmejnega in 
nadnacionalnega sodelovanja pri 
spoprijemanju z izzivi v prometnem 
sektorju; zato poziva, naj se v prihodnji 
prometni politiki upošteva tudi čezmejni 
vidik;

4. poudarja dodano vrednost 
medregionalnega, čezmejnega in
nadnacionalnega sodelovanja pri 
spoprijemanju z izzivi v prometnem 
sektorju; zato poziva, naj se v prihodnji 
prometni politiki upošteva tudi čezmejni 
vidik; obenem poudarja velik pomen 
prometa za razvoj makroregij;

Or. ro

Predlog spremembe 20
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da urbanizacija v Evropi 
narašča; poudarja, da je treba prebivalcem 
na urbanih območjih zagotoviti 
visokokakovostne in dostopne prometne 
storitve; poudarja vlogo EU pri 
spodbujanju sodelovanja med urbanimi 
območji, ki bo omogočilo skupno rabo in 
izmenjavo najboljše prakse in s tem bolj 
trajnostne prometne sisteme;

5. ugotavlja, da urbanizacija v Evropi 
narašča; poudarja, da je treba prebivalcem 
na urbanih območjih zagotoviti 
visokokakovostne in dostopne prometne 
storitve, da se prepreči širjenje mest in 
izguba energije, ki pri tem nastane; 
poudarja vlogo EU pri spodbujanju 
sodelovanja med urbanimi območji, ki bo 
omogočilo skupno rabo in izmenjavo 
najboljše prakse in s tem bolj trajnostne 
prometne sisteme; poudarja, da je treba za 
mesta z več kot 100.000 prebivalci 
pripravo načrtov trajnostne urbane 
mobilnosti povezati s sofinanciranimi 
prometnimi projekti in cilji Evropske 
unije za zmanjšanje toplogrednih plinov 
in porabe ogljikovodikov, pa tudi z 
evropsko okoljsko zakonodajo;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da urbanizacija v Evropi 
narašča;  poudarja, da je treba prebivalcem 
na urbanih območjih zagotoviti 
visokokakovostne in dostopne prometne 
storitve; poudarja vlogo EU pri 
spodbujanju sodelovanja med urbanimi 
območji, ki bo omogočilo skupno rabo in 
izmenjavo najboljše prakse in s tem bolj 
trajnostne prometne sisteme;

5. poziva Komisijo, naj bo pozorna na 
dejstvo, da urbanizacija v Evropi narašča;
poudarja, da je treba prebivalcem na vseh 
urbanih območjih zagotoviti 
visokokakovostne in dostopne prometne 
storitve, da bi bil razvoj v vseh državah 
članicah uravnotežen; poudarja vlogo EU 
pri spodbujanju sodelovanja med urbanimi 
območji, ki bo omogočilo skupno rabo in 
izmenjavo najboljše prakse in s tem bolj 
trajnostne in enotnejše prometne sisteme 
na celotnem ozemlju EU;

Or. ro
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Predlog spremembe 22
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da urbanizacija v Evropi 
narašča; poudarja, da je treba prebivalcem 
na urbanih območjih zagotoviti 
visokokakovostne in dostopne prometne 
storitve; poudarja vlogo EU pri 
spodbujanju sodelovanja med urbanimi 
območji, ki bo omogočilo skupno rabo in 
izmenjavo najboljše prakse in s tem bolj 
trajnostne prometne sisteme;

5. ugotavlja, da urbanizacija v Evropi 
narašča; poudarja, da je treba prebivalcem 
na urbanih območjih zagotoviti 
visokokakovostne in dostopne prometne 
storitve; poudarja vlogo EU pri 
spodbujanju sodelovanja med urbanimi 
območji, ki bo omogočilo skupno rabo in 
izmenjavo najboljše prakse in s tem bolj 
trajnostne prometne sisteme; s tem v zvezi 
poudarja pomen akcijskega načrta za 
mobilnost v mestih, sprejetega 30. 
septembra 2009, in pričakuje, da bodo v 
njem predlagani ukrepi čim prej uvedeni;

Or. pl

Predlog spremembe 23
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da urbanizacija v Evropi 
narašča;  poudarja, da je treba prebivalcem 
na urbanih območjih zagotoviti 
visokokakovostne in dostopne prometne 
storitve; poudarja vlogo EU pri 
spodbujanju sodelovanja med urbanimi 
območji, ki bo omogočilo skupno rabo in 
izmenjavo najboljše prakse in s tem bolj 
trajnostne prometne sisteme;

5. ugotavlja, da urbanizacija v Evropi 
narašča;  poudarja, da je treba prebivalcem 
na urbanih območjih zagotoviti 
visokokakovostne in dostopne prometne 
storitve; poudarja vlogo EU pri 
spodbujanju sodelovanja med urbanimi 
območji, ki bo omogočilo skupno rabo in 
izmenjavo najboljše prakse in s tem bolj 
trajnostne prometne sisteme; poziva 
lokalne organe, naj spodbujajo okolju 
najprijaznejše oblike javnega prevoza;
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Or. ro

Predlog spremembe 24
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da so za inovacije v 
prometu potrebne ustrezne raziskave, 
katerih cilj bo med drugim manjša poraba 
energije in manjše emisije ogljika ter 
večja uporaba obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 25
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 bis. opozarja na dejstvo, da se je 
Evropska unija obvezala, da bo emisije 
toplogrednih plinov do leta 2020 
zmanjšala za vsaj 20 %, to pa bo zahtevalo 
velike naložbe v alternative cestnemu in 
zračnemu prometu;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Seán Kelly

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

5a. priznava, da ima učinkovit cestni 
tovorni promet osrednjo vlogo v 
trajnostnem naboru načinov prevoza; zato 
Komisijo in države članice poziva, naj 
pospešijo dokončno liberalizacijo 
kabotaže, da bi zmanjšale pogostost 
praznih voženj;

Or. en

Predlog spremembe 27
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja izreden pomen cestnega 
prometa in izgradnje cestnega sistema za 
povezanost in konkurenčnost regionalnih 
podjetij; posebej poudarja pomen cestnih 
povezav za gospodarski razvoj obrobnih in 
najbolj oddaljenih regij; poziva k boljši in 
trajnostni medsebojni povezanosti cestnih 
in železniških omrežij prek številnejših 
pretovarjališč;

Or. de

Predlog spremembe 28
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomen alternativnih goriv 
(na primer zemeljskega plina, biometana) 
za uveljavitev trajnostne mobilnosti v 
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širšem obsegu; zagovarja razvoj potrebne 
infrastrukture za preskrbo s temi gorivi in 
usklajeno geografsko razpršenost servisov 
za oskrbo, tudi da bi se iz njih razvil 
industrijski sektor;

Or. it

Predlog spremembe 29
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da je liberalizacija železnic 
povezana z izzivom zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v celotnem prometnem 
sektorju in spodbujati regionalni razvoj; 
vendar opozarja, da liberalizacija ne sme 
imeti nenamernih posledic, in sicer 
manjše konkurenčnosti železniškega 
prometa v primerjavi s cestnim prometom, 
ter da je treba obrobnim regijam 
zagotoviti, da ne bodo izgubile železniške 
povezljivosti;

6. ugotavlja, da je liberalizacija železnic 
nujna za večjo učinkovitost železniškega 
prometa, za izboljšanje njegovega 
konkurenčnega položaja v primerjavi s 
cestnim prometom in za povečanje 
njegovega deleža v tovornem prometu na 
dolge razdalje ter javnem prevozu 
potnikov, v skladu s ciljem zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
prometnem sektorju in spodbujati 
regionalni razvoj; poleg tega ugotavlja, da 
je liberalizacija potrebna tudi za 
izboljšanje stroškovne učinkovitosti 
železniškega prometa in njegovo večjo 
cenovno dostopnost za stranke, ki so 
pogosto regionalni javni organi;

Or. cs

Predlog spremembe 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da je liberalizacija železnic 6. ugotavlja, da je liberalizacija železnic 
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povezana z izzivom zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v celotnem prometnem 
sektorju in spodbujati regionalni razvoj; 
vendar opozarja, da liberalizacija ne sme 
imeti nenamernih posledic, in sicer 
manjše konkurenčnosti železniškega 
prometa v primerjavi s cestnim prometom, 
ter da je treba obrobnim regijam zagotoviti, 
da ne bodo izgubile železniške 
povezljivosti;

povezana z izzivom zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v celotnem prometnem 
sektorju in spodbujati regionalni razvoj; 
ugotavlja, da liberalizacija ne sme vplivati 
na konkurenčnost železniškega prometa v 
primerjavi s cestnim prometom, ter da je
treba posebej skrbno obrobnim regijam 
zagotoviti, da ne bodo izgubile železniške 
povezljivosti;

Or. ro

Predlog spremembe 31
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da je liberalizacija 
železnic povezana z izzivom zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
prometnem sektorju in spodbujati 
regionalni razvoj; vendar opozarja, da 
liberalizacija ne sme imeti nenamernih 
posledic, in sicer manjše konkurenčnosti 
železniškega prometa v primerjavi s 
cestnim prometom, ter da je treba 
obrobnim regijam zagotoviti, da ne bodo 
izgubile železniške povezljivosti;

6. ugotavlja, da je liberalizacija 
železnic povezana z izzivom zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
prometnem sektorju in spodbujati 
regionalni razvoj; vendar opozarja, da 
liberalizacija ne sme imeti nenamernih 
posledic, in sicer manjše konkurenčnosti 
železniškega prometa v primerjavi s 
cestnim prometom, ter da je treba 
obrobnim regijam zagotoviti, da bodo 
izboljšale železniško povezljivost;

Or. en

Predlog spremembe 32
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da je liberalizacija 6. ugotavlja, da čeprav je 
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železnic povezana z izzivom zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
prometnem sektorju in spodbujati 
regionalni razvoj; vendar opozarja, da 
liberalizacija ne sme imeti nenamernih 
posledic, in sicer manjše konkurenčnosti 
železniškega prometa v primerjavi s 
cestnim prometom, ter da je treba
obrobnim regijam zagotoviti, da ne bodo 
izgubile železniške povezljivosti;

liberalizacija železnic povezana z izzivom 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov v 
celotnem prometnem sektorju in spodbujati 
regionalni razvoj, ne sme imeti nenamernih 
posledic, in sicer manjše konkurenčnosti 
železniškega prometa v primerjavi s 
cestnim prometom; obrobnim regijam je 
zato treba zagotoviti, da ne bodo izgubile 
železniške povezljivosti;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da je liberalizacija 
železnic povezana z izzivom zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
prometnem sektorju in spodbujati 
regionalni razvoj; vendar opozarja, da 
liberalizacija ne sme imeti nenamernih 
posledic, in sicer manjše konkurenčnosti 
železniškega prometa v primerjavi s 
cestnim prometom, ter da je treba 
obrobnim regijam zagotoviti, da ne bodo 
izgubile železniške povezljivosti;

6. ugotavlja, da je liberalizacija 
železnic povezana z izzivom zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov v celotnem 
prometnem sektorju in spodbujati 
regionalni razvoj; vendar opozarja, da 
liberalizacija ne sme imeti nenamernih 
posledic, in sicer manjše konkurenčnosti 
železniškega prometa v primerjavi s 
cestnim prometom, ter da je treba 
obrobnim regijam zagotoviti, da ne bodo 
izgubile železniške povezljivosti; poudarja 
tudi, da je treba izboljšati varstvo 
potrošnikov v železniškem prometu, zlasti 
z nudenjem zadostnih informacij o 
pravnih sredstvih in odškodninah pri 
večjih zamudah vlakov;

Or. de

Predlog spremembe 34
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je prevoz po morju na 
kratkih razdaljah pomembna trajnostna 
vrsta prometa, ki lahko izboljša tudi
povezljivost in razvoj obrobnih in najbolj 
oddaljenih regij;

7. poudarja, da je treba razviti prevoz 
po morju na kratkih razdaljah z geografsko 
bolj uravnoteženo rabo morskih 
pristanišč, ki mora na eni strani prispevati 
k bistvenemu zmanjšanju cestnega 
prometa, zlasti v občutljivih, resno 
ogroženih in že prizadetih gorskih regijah, 
kot so Alpe, in na drugi strani omogočiti 
boljšo povezljivost in razvoj obrobnih in 
najbolj oddaljenih regij;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je prevoz po morju na 
kratkih razdaljah pomembna trajnostna 
vrsta prometa, ki lahko izboljša tudi 
povezljivost in razvoj obrobnih in najbolj 
oddaljenih regij;

7. na splošno poudarja osrednjo 
vlogo multimodalnega prometa, zlasti pa 
ladijskega prometa kot okolju prijazne in 
trajnostne vrste prometa; posebej 
poudarja, da je prevoz po morju na kratkih 
razdaljah pomembna trajnostna vrsta 
prometa, ki lahko izboljša tudi povezljivost 
in razvoj obrobnih in najbolj oddaljenih 
regij;

Or. de

Predlog spremembe 36
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je prevoz po morju na 
kratkih razdaljah pomembna trajnostna 
vrsta prometa, ki lahko izboljša tudi 
povezljivost in razvoj obrobnih in najbolj 
oddaljenih regij;

7. poudarja, da je prevoz po morju na 
kratkih razdaljah ter prevoz po rekah in 
jezerih pomembna trajnostna vrsta 
prometa, ki lahko izboljša tudi povezljivost 
in razvoj obrobnih in najbolj oddaljenih 
regij;

Or. en

Predlog spremembe 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 bis. poudarja, da je treba pomorski 
promet na kratkih razdaljah in pomorskih 
avtocestah umestiti v širši okvir, ki bo 
zajemal države v neposredni geografski 
bližini Evrope; za to je potrebna večja 
sinergija regionalne, razvojne in 
prometne politike;

Or. fr

Predlog spremembe 38
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 bis. podpira razvoj in uvajanje 
trajnostnega upravljanja mobilnosti s 
spodbujanjem in razvojem 
decentraliziranega sistema porabe in 
proizvodnje, s katerim se bo mogoče 
izogniti nepotrebnim in neučinkovitim 
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prevozom blaga;

Or. fr

Predlog spremembe 39
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja, da dobijo regionalna 
letališča osrednjo vlogo pri razvoju 
obrobnih in najbolj oddaljenih regij, če se 
poveča njihova povezljivost z letalskimi 
vozlišči; meni, da je zlasti koristno
uporabiti intermodalne rešitve, kjer je to 
mogoče; meni tudi, da pomenijo železniške 
povezave (visoke hitrosti) med letališči
odlično priložnost za trajnostno povezavo 
različnih vrst prevoza.

8. meni, da je treba zlasti poskrbeti za 
trajnostne načine prevoza z uporabo 
intermodalnih rešitev; meni tudi, da 
pomenijo železniške in intermodalne 
povezave med platformami odlično 
priložnost za trajnostno povezavo različnih 
vrst prevoza, zlasti v obrobnih in najbolj 
oddaljenih regijah.

Or. fr

Predlog spremembe 40
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja, da dobijo regionalna letališča 
osrednjo vlogo pri razvoju obrobnih in 
najbolj oddaljenih regij, če se poveča 
njihova povezljivost z letalskimi vozlišči; 
meni, da je zlasti koristno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; 
meni tudi, da pomenijo železniške 
povezave (visoke hitrosti) med letališči 
odlično priložnost za trajnostno povezavo 
različnih vrst prevoza.

8. ugotavlja, da dobijo regionalna letališča 
osrednjo vlogo pri razvoju obrobnih in 
najbolj oddaljenih regij, če se poveča 
njihova povezljivost z letalskimi vozlišči; 
meni, da je zlasti koristno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče, in 
prepoznati inovativne finančne rešitve, ki 
bodo olajšale modernizacijo teh letališč; 
meni tudi, da pomenijo železniške 
povezave (visoke hitrosti) med letališči 
odlično priložnost za trajnostno povezavo 
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različnih vrst prevoza.

Or. ro

Predlog spremembe 41
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 8a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj dosledno vztraja 
pri načelu somodalnosti, ki je opredeljeno 
v vmesnem pregledu bele knjige Evropske 
komisije o prometu iz leta 2001, da bi se 
celostno izboljšala prometna povezljivost 
regij, ki je osnovni pogoj za njihov razvoj; 
zavzema to stališče, ker meni, da je treba 
prometni sektor in povpraševanje po 
prevoznih storitvah obravnavati kot eno in 
da so javne politike pred izzivom ustvariti 
pravične pogoje za različne načine 
prevoza, v skladu s katerimi bo lahko vsak 
prispeval svoje prednosti k sistemu kot 
celoti, medtem ko bi z dajanjem prednosti 
enemu načinu prevoza povzročili 
neenakost in neučinkovitost;

Or. cs

Predlog spremembe 42
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 bis. poudarja, da se je o posebnih 
razmerah na področju prometa, s katerimi 
se soočajo arhipelaške regije, treba 
posebej posvetovati in jih obravnavati;
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Or. fr


