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Muudatusettepanek 1
Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et transpordiinfrastruktuuri ja 
geograafilise ligipääsetavuse seisukohast 
esineb suuri erinevusi nii ELi ida- ja 
läänepoolsete osade kui ka kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel ning 
sellele probleemile tuleb leida lahendus; on 
seisukohal et ELi transpordisüsteem peaks 
toetama tasakaalustatud piirkondlikku 
arengut ja territoriaalset sidusust ning 
viima Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
loomiseni;

1. märgib, et transpordiinfrastruktuuri ja 
geograafilise ligipääsetavuse seisukohast 
esineb suuri erinevusi nii ELi ida- ja 
läänepoolsete osade kui ka kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel ning 
sellele probleemile tuleb leida lahendus; on 
seisukohal et ELi transpordisüsteem ei
peaks soodustama liikluse suurenemist, 
vaid peaks toetama tasakaalustatud 
piirkondlikku arengut ja territoriaalset 
sidusust ning järgima bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamise ja 
kliimamuutuse vastu võitlemise eesmärke;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et transpordiinfrastruktuuri ja 
geograafilise ligipääsetavuse seisukohast 
esineb suuri erinevusi nii ELi ida- ja 
läänepoolsete osade kui ka kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel ning 
sellele probleemile tuleb leida lahendus; on 
seisukohal et ELi transpordisüsteem peaks 
toetama tasakaalustatud piirkondlikku 
arengut ja territoriaalset sidusust ning 
viima Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
loomiseni;

1. on veendunud, et transpordisektor ja 
konkreetsemalt 
transpordiinfrastruktuurid mõjutavad 
riikide majanduslikku ja sotsiaalset 
arengut, ning ergutab kõikide riikide 
valitsusi sellesse sektorisse investeerima;

märgib, et transpordiinfrastruktuuri ja 
geograafilise ligipääsetavuse seisukohast 
esineb suuri erinevusi nii ELi ida- ja 



PE472.262v01-00 4/21 AM\877570ET.doc

ET

läänepoolsete osade kui ka kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel ning 
sellele probleemile tuleb leida lahendus; on 
seisukohal et ELi transpordisüsteem peaks 
toetama tasakaalustatud piirkondlikku 
arengut ja territoriaalset sidusust ning 
viima Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
loomiseni;

Or. lt

Muudatusettepanek 3
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et transpordiinfrastruktuuri ja 
geograafilise ligipääsetavuse seisukohast 
esineb suuri erinevusi nii ELi ida- ja 
läänepoolsete osade kui ka kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel ning 
sellele probleemile tuleb leida lahendus; on 
seisukohal et ELi transpordisüsteem peaks 
toetama tasakaalustatud piirkondlikku 
arengut ja territoriaalset sidusust ning 
viima Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
loomiseni;

1. on veendunud, et transpordisektor ja 
konkreetsemalt 
transpordiinfrastruktuurid mõjutavad 
riikide majanduslikku ja sotsiaalset 
arengut, ning ergutab kõikide riikide 
valitsusi sellesse sektorisse investeerima;
märgib, et transpordiinfrastruktuuri ja 
geograafilise ligipääsetavuse seisukohast 
esineb suuri erinevusi nii ELi ida- ja 
läänepoolsete osade kui ka kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel ning 
sellele probleemile tuleb leida lahendus; on 
seisukohal et ELi transpordisüsteem peaks 
toetama tasakaalustatud piirkondlikku 
arengut ja territoriaalset sidusust ning 
viima Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
loomiseni;

Or. lt

Muudatusettepanek 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et transpordiinfrastruktuuri ja 
geograafilise ligipääsetavuse seisukohast 
esineb suuri erinevusi nii ELi ida- ja 
läänepoolsete osade kui ka kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel ning 
sellele probleemile tuleb leida lahendus; on 
seisukohal et ELi transpordisüsteem peaks 
toetama tasakaalustatud piirkondlikku 
arengut ja territoriaalset sidusust ning 
viima Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
loomiseni;

1. märgib, et transpordiinfrastruktuuri ja 
geograafilise ligipääsetavuse seisukohast 
esineb suuri erinevusi nii ELi ida- ja 
läänepoolsete osade kui ka kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel ning 
sellele probleemile tuleb leida järk-järgult
lahendus, selleks et rajada asjakohased 
transpordiinfrastruktuurid kogu Euroopa 
Liidu territooriumil; on seisukohal et ELi 
transpordisüsteem peaks toetama 
tasakaalustatud piirkondlikku arengut ja 
territoriaalset sidusust ning viima Euroopa 
ühtse transpordipiirkonna loomiseni;

Or. ro

Muudatusettepanek 5
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et transpordiinfrastruktuuri ja 
geograafilise ligipääsetavuse seisukohast 
esineb suuri erinevusi nii ELi ida- ja 
läänepoolsete osade kui ka kesksete ja
äärepoolsemate piirkondade vahel ning 
sellele probleemile tuleb leida lahendus; on 
seisukohal et ELi transpordisüsteem peaks 
toetama tasakaalustatud piirkondlikku 
arengut ja territoriaalset sidusust ning 
viima Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
loomiseni;

1. märgib, et transpordiinfrastruktuuri ja 
geograafilise ligipääsetavuse seisukohast 
esineb suuri erinevusi nii ELi ida- ja 
läänepoolsete osade kui ka kesksete,
äärepoolsemate ja äärepoolseimate
piirkondade vahel ning sellele probleemile 
tuleb leida lahendus; on seisukohal et ELi 
transpordisüsteem peaks toetama 
tasakaalustatud piirkondlikku arengut ja
territoriaalset sidusust ning viima Euroopa 
ühtse transpordipiirkonna loomiseni;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Nuno Teixeira
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Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et transpordiinfrastruktuuri ja 
geograafilise ligipääsetavuse seisukohast 
esineb suuri erinevusi nii ELi ida- ja 
läänepoolsete osade kui ka kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel ning 
sellele probleemile tuleb leida lahendus; on 
seisukohal et ELi transpordisüsteem peaks 
toetama tasakaalustatud piirkondlikku 
arengut ja territoriaalset sidusust ning 
viima Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
loomiseni;

1. märgib, et transpordiinfrastruktuuri ja 
geograafilise ligipääsetavuse seisukohast 
esineb suuri erinevusi nii ELi ida- ja 
läänepoolsete osade kui ka kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel ning 
sellele probleemile tuleb leida lahendus; on 
seisukohal et ELi transpordisüsteem peaks 
toetama tasakaalustatud piirkondlikku 
arengut ja territoriaalset sidusust ning 
viima Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
loomiseni; tuletab meelde, kui olulised on
transpordipoliitika vahendid
äärepoolseimate piirkondade 
ligipääsetavusraskuste vähendamisel ja 
nende konkurentsipositsiooni 
parandamisel, milleks tuleks kasutada nii 
siseturule ja naaberriikide välisturule 
ligipääsu kui panustada nende endi 
sisealadesse, suurendades
regionaallennujaamade ning 
Euroopasiseste ja -väliste mereühenduste 
potentsiaali;

Or. pt

Muudatusettepanek 7
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et transpordiinfrastruktuuri ja 
geograafilise ligipääsetavuse seisukohast 
esineb suuri erinevusi nii ELi ida- ja 
läänepoolsete osade kui ka kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel ning 
sellele probleemile tuleb leida lahendus; on 
seisukohal et ELi transpordisüsteem peaks 
toetama tasakaalustatud piirkondlikku 

1. märgib, et transpordiinfrastruktuuri ja 
geograafilise ligipääsetavuse seisukohast 
esineb suuri erinevusi nii ELi ida- ja 
läänepoolsete osade kui ka kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel ning 
sellele probleemile tuleb leida lahendus; on 
seisukohal et ELi transpordisüsteem peaks 
toetama tasakaalustatud piirkondlikku 
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arengut ja territoriaalset sidusust ning 
viima Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
loomiseni;

arengut ja territoriaalset sidusust ning 
viima Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
loomiseni; rõhutab, et kergem juurdepääs 
ja paremad infrastruktuurid aitavad 
tugevdada piirkondade konkurentsivõimet 
ja seeläbi terve Euroopa Liidu 
konkurentsivõimet välisturul; on 
seisukohal, et transpordikoostöö 
tihendamine mängib otsustavat rolli ning 
võimaldab kõikidel piirkondadel oma 
majanduslikku võimsust suurendada ja 
ligi tõmmata rohkem otseinvesteeringuid;

Or. ro

Muudatusettepanek 8
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde, et 
juurdepääsuvõimalustel on 
äärepoolseimate piirkondade arengus 
keskne roll, sest need tingivad sageli 
nendes piirkondades keeruka mere- ja 
õhutransporditeenuste sise- ja välisvõrgu, 
mis raskendavad liikumis- ja 
juurdepääsutingimusi nendes 
äärepoolseimates piirkondades, kus ei ole 
alternatiivi õhu- või mereliiklusele ja mis 
peavad arvestama kõrgema 
transpordihinnaga, millel on juba 
iseenesest negatiivsed majanduslikud ja 
sotsiaalsed mõjud;

Or. pt

Muudatusettepanek 9
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

 1 a. usub, et rohkem tähelepanu on vaja 
pöörata Euroopa vahenditest toetatava 
transpordiinfrastruktuuri kasutamisele 
(mõõdetuna liiklusmahtudes); on 
arvamusel, et tulevikus ei tuleks Euroopa 
vahenditest toetada mitte ainult uusi 
projekte või transpordiinfrastruktuuri 
ajakohastamise projekte, vaid ka selliste 
olemasolevate põhimaanteede 
remontimist, mis on halvas seisukorras, 
kus esineb sageli kahjustusi ja avariisid 
ning mis on Euroopa transpordisüsteemi 
olulisemad kitsaskohad;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. osutab ühtekuuluvuspoliitika rollile 
transpordiinfrastruktuuri arendamises; 
juhib tähelepanu mitme liikmesriigi 
rahaliste vahendite nappusele; on 
seisukohal, et transpordisektor vajab uusi 
rahastamisvahendeid; palub 
liikmesriikidel tagada eelarve planeerimisel 
küllaldane riiklik rahastamine ning piisav 
projektide kavandamise ja rakendamise 
suutlikkus;

2. osutab ühtekuuluvuspoliitika rollile 
transpordiinfrastruktuuri arendamises; 
juhib tähelepanu mitme liikmesriigi 
rahaliste vahendite nappusele; palub 
liikmesriikidel tagada eelarve planeerimisel 
küllaldane riiklik rahastamine ning piisav 
projektide kavandamise ja rakendamise 
suutlikkus;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. osutab ühtekuuluvuspoliitika rollile 
transpordiinfrastruktuuri arendamises; 
juhib tähelepanu mitme liikmesriigi 
rahaliste vahendite nappusele; on 
seisukohal, et transpordisektor vajab uusi 
rahastamisvahendeid; palub liikmesriikidel 
tagada eelarve planeerimisel küllaldane 
riiklik rahastamine ning piisav projektide 
kavandamise ja rakendamise suutlikkus;

2. osutab ühtekuuluvuspoliitika rollile 
transpordiinfrastruktuuri arendamises; 
juhib tähelepanu mitme liikmesriigi 
rahaliste vahendite nappusele; on 
seisukohal, et transpordisektor vajab uusi 
rahastamisvahendeid; palub liikmesriikidel 
tagada eelarve planeerimisel küllaldane 
riiklik ja piirkondlik rahastamine ning 
piisav projektide kavandamise ja 
rakendamise suutlikkus;

Or. pt

Muudatusettepanek 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. osutab ühtekuuluvuspoliitika rollile 
transpordiinfrastruktuuri arendamises; 
juhib tähelepanu mitme liikmesriigi 
rahaliste vahendite nappusele; on 
seisukohal, et transpordisektor vajab uusi 
rahastamisvahendeid; palub liikmesriikidel 
tagada eelarve planeerimisel küllaldane 
riiklik rahastamine ning piisav projektide 
kavandamise ja rakendamise suutlikkus;

2. osutab ühtekuuluvuspoliitika rollile 
transpordiinfrastruktuuri arendamises; 
juhib tähelepanu mitme liikmesriigi 
rahaliste vahendite nappusele; on 
seisukohal, et transpordisektor vajab uusi 
rahastamisvahendeid, mis võimaldavad nii 
toetada seda sektorit kui ka ellu viia 
territoriaalset ühtekuuluvust; palub 
liikmesriikidel tagada eelarve planeerimisel
küllaldane riiklik rahastamine ning piisav 
projektide kavandamise ja rakendamise 
suutlikkus;

Or. ro

Muudatusettepanek 13
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. osutab ühtekuuluvuspoliitika rollile 
transpordiinfrastruktuuri arendamises; 
juhib tähelepanu mitme liikmesriigi 
rahaliste vahendite nappusele; on 
seisukohal, et transpordisektor vajab uusi 
rahastamisvahendeid; palub liikmesriikidel 
tagada eelarve planeerimisel küllaldane 
riiklik rahastamine ning piisav projektide 
kavandamise ja rakendamise suutlikkus;

2. osutab ühtekuuluvuspoliitika rollile 
transpordiinfrastruktuuri arendamises; 
juhib tähelepanu mitme liikmesriigi 
rahaliste vahendite nappusele; on 
seisukohal, et transpordisektor vajab uusi 
rahastamisvahendeid, kuid mitte 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide ja 
ressursside arvel; palub liikmesriikidel 
tagada eelarve planeerimisel küllaldane 
riiklik rahastamine ning piisav projektide 
kavandamise ja rakendamise suutlikkus;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. osutab ühtekuuluvuspoliitika rollile 
transpordiinfrastruktuuri arendamises; 
juhib tähelepanu mitme liikmesriigi 
rahaliste vahendite nappusele; on 
seisukohal, et transpordisektor vajab uusi 
rahastamisvahendeid; palub liikmesriikidel 
tagada eelarve planeerimisel küllaldane 
riiklik rahastamine ning piisav projektide 
kavandamise ja rakendamise suutlikkus;

2. osutab ühtekuuluvuspoliitika rollile 
transpordiinfrastruktuuri arendamises; 
juhib tähelepanu mitme liikmesriigi 
rahaliste vahendite nappusele; on 
seisukohal, et transpordisektor vajab uusi 
rahastamisvahendeid; palub liikmesriikidel 
tagada eelarve planeerimisel küllaldane 
riiklik rahastamine ning piisav projektide 
kavandamise ja rakendamise suutlikkus; 
rõhutab asjaolu, et lähenemispiirkondade 
transpordiinfrastruktuuri projektide 
Euroopa Liidu kaasrahastamise osa 
suurendamine võib aidata parandada 
Euroopa abi vastuvõtmise võimet;

Or. ro

Muudatusettepanek 15
Jean-Paul Besset
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Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tuletab meelde komisjoni soovitust 
kasutada ühtekuuluvuspoliitika raha 
ressursitõhusamalt ja seada esikohale 
transpordiprojektid, mis tugevdavad 
jätkusuutlikkust ja on osa olemasolevatest 
integreeritud transpordistrateegiatest;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Franck Proust, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tuletab meelde, et transpordivõrgud 
täidavad esmast rolli maakasutuse 
planeerimise poliitikas; märgib, et suured 
transpordiinfrastruktuurid, nagu 
kiirraudteeliinid, aitavad piirkondi 
suletusest välja tuua ja moodustavad
kohaliku transpordivõrgu arengu olulise 
hoova; rõhutab, kui tähtis on ellu viia 
nende suurte infrastruktuuride asukoha 
ümber konkreetseid territooriumide 
projekte, kaasates võimalikult rohkem 
partnereid (kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused ja riigiasutused, 
eraettevõtjad, kodanikuühiskond);

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tuletab meelde, et regionaalpoliitika 
etendab olulist rolli Euroopa 
transpordiliikide võrdsustamises ja 
tasakaalustatud arengus, tagades 
investeeringud infrastruktuuridesse 
vastavalt piirkondade jõukuse tasemele; 
rõhutab, kui tähtis on säilitada 
infrastruktuuride finantseerimise põhiosa 
ühtekuuluvuspoliitika raames;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. nõuab, et liidu piirkondadevahelised 
koostöökavad oleksid hästi nähtavad ja 
neid rahastataks piisavalt, sest need on 
liidu ühtekuuluvuspoliitika lahutamatu 
osa, mängivad olulist rolli liidu 
makropiirkondlike strateegiate alase 
poliitika elluviimises ja aitavad liidu 
liikmesriikidel tõhusalt lahendada ühiseid 
ülesandeid, näiteks tagada paremad 
transpordiühendused;

Or. lt

Muudatusettepanek 19
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. väljendab oma vastasseisu Euroopa-
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sisese ühendamisvahendi loomisele
kavandatud kujul; usub, et 
ühtekuuluvuspoliitika on järeleproovitud 
vahend infrastruktuuriprojektide 
rahastamiseks Euroopa Liidu vähem 
arenenud liikmesriikides; on veendunud, 
et võtmetähtsusega 
infrastruktuuriprojektide rahastamine 
peab jääma eelkõige liikmesriikide või 
koguni turu vastutusele koos erasektori 
kaasamisega;

Or. cs

Muudatusettepanek 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu asjaolule, et 
linnatransporditeenustele kehtib 
subsidiaarsuse põhimõte; rõhutab siiski, et 
Euroopa tasandi koostöö, koordineerimine 
ja rahastamine aitaks kohalikel 
ametiasutustel leida lahendused nende ees 
seisvatele probleemidele; rõhutab, kui 
oluline on piirkondadevaheline ja 
piiriülene koostöö, eeskätt seoses 
transpordivõrgu arendamisega;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et 
linnatransporditeenustele kehtib 
subsidiaarsuse põhimõte; rõhutab siiski, et 
Euroopa tasandi koostöö, koordineerimine 
ja rahastamine aitaks kohalikel 
ametiasutustel leida lahendused nende ees 
seisvatele probleemidele, edendades 
kaasavat majanduskasvu ja paremat 
sotsiaalset ühtekuuluvust linna-, 
linnalähi- ja maaliinide 
transporditeenuste integreeritud 
majandamise teel;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu asjaolule, et 
linnatransporditeenustele kehtib 
subsidiaarsuse põhimõte; rõhutab siiski, et 
Euroopa tasandi koostöö, koordineerimine 
ja rahastamine aitaks kohalikel 
ametiasutustel leida lahendused nende ees 
seisvatele probleemidele; rõhutab, kui 
oluline on piirkondadevaheline ja 
piiriülene koostöö, eeskätt seoses 
transpordivõrgu arendamisega;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et 
linnatransporditeenustele kehtib 
subsidiaarsuse põhimõte; rõhutab siiski, et 
Euroopa tasandi koostöö, koordineerimine 
ja rahastamine aitaks kohalikel 
ametiasutustel leida lahendused nende ees 
seisvatele probleemidele; rõhutab, kui 
oluline on piirkondadevaheline ja 
piiriülene koostöö, eeskätt seoses 
transpordivõrgu arendamisega; kohustub 
välja töötama lahendused kohaliku 
transpordi kütusekulu vähendamiseks 
arukate uute ja puhaste tehnoloogiate 
kasutamise abil;

Or. ro

Muudatusettepanek 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. usub, et makropiirkonnad ja nende 
arengu strateegiad on valmis täitma 
aktiivsemat rolli ühtse, tõhusa ja säästva 
transpordipoliitika elluviimises;

Or. bg

Muudatusettepanek 23
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tuletab meelde parimate 
transporditavade levitamise vajalikkust, et 
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ergutada innovaatilist ja säästlikku 
transpordialast lähenemisviisi 
linnakeskkonnas, linnalähialadel ja 
maakohtades;

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tuletab meelde, et tähtis on välja 
töötada, planeerida ja ellu viia ühised 
piiriülesed transpordiinfrastruktuuri 
strateegiad, nii suurte kaubaveokoridoride 
ja üleeuroopaliste transpordivõrkude 
jaoks kui ka lihtsalt piirkondliku, 
kohaliku ja linnatranspordi majandamisel 
vastavalt asustuskeskustele ja 
elanikkonna hulgale; rõhutab sellega 
seoses Euroopa territoriaalse koostöö 
tähtsust nende kooskõlastatud strateegiate 
saavutamiseks ja teatavate piiriüleste 
investeeringute kiireloomulisust; nõuab, 
et igas makropiirkondliku 
kooskõlastamise strateegias arutataks 
tõelise sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse saavutamiseks põhjalikult 
transpordivahendite integreerimist;

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. usub, et tõhus transpordivõrk 
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Euroopas nõuab suuri rahalisi pingutusi 
ja et selleks peavad olema kättesaadavad 
mitmekesised riiklikud ja erasektori 
rahastamisallikad; kutsub selleks üles 
rõhutama avaliku ja erasektori 
partnerluse tähtsust; usub, et EIP peaks 
üleeuroopalise transpordivõrgu 
infrastruktuuride rahastamises rohkem 
osalema;

Or. ro

Muudatusettepanek 26
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. rõhutab, et Euroopa Liidu kodanikud 
ja ettevõtjad saavad otsest kasu Euroopa 
ühtsest transpordivõrgust, mille eesmärk 
on vähendada kaubaveole ja 
reisitranspordile kuluvat aega ja raha
ning turge kindlamini integreerida;

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et linnade suurimad probleemid 
on liiklusummikud, õhu- ja mürasaaste; on 
seetõttu veendunud, et linnad võiksid anda 
olulise panuse kliimamuutuste vastu 
võitlemisse, kui kasutaksid arukaid 
kohaliku tasandi ühistranspordisüsteeme ja 
planeeriksid linnaosasid jätkusuutlikult, 
rajades sealhulgas jalgrattateid; nõuab, et 

4. märgib, et linnaalade suurimad 
probleemid on liiklusummikud, õhu- ja 
mürasaaste; on seetõttu veendunud, et need 
alad võiksid anda olulise panuse 
kliimamuutuste vastu võitlemisse, kui 
kasutaksid arukaid kohaliku tasandi 
ühistranspordisüsteeme ja planeeriksid 
linnaosasid jätkusuutlikult, rajades 
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parandataks linnade ja maapiirkondade 
vahelist transpordikorraldust;

sealhulgas jalgrattateid; nõuab, et 
parandataks linnaalade, linnalähialade ja 
maapiirkondade vahelist 
transpordikorraldust;

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Richard Seeber

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et linnade suurimad probleemid 
on liiklusummikud, õhu- ja mürasaaste; on 
seetõttu veendunud, et linnad võiksid anda 
olulise panuse kliimamuutuste vastu 
võitlemisse, kui kasutaksid arukaid 
kohaliku tasandi ühistranspordisüsteeme ja 
planeeriksid linnaosasid jätkusuutlikult, 
rajades sealhulgas jalgrattateid; nõuab, et 
parandataks linnade ja maapiirkondade 
vahelist transpordikorraldust;

4. märgib, et linnade suurimad probleemid 
on liiklusummikud, õhu- ja mürasaaste; on 
seetõttu veendunud, et linnad võiksid anda 
olulise panuse kliimamuutuste vastu 
võitlemisse, kui kasutaksid arukaid 
kohaliku tasandi ühistranspordisüsteeme ja 
planeeriksid linnaosasid jätkusuutlikult, 
rajades sealhulgas jalgrattateid; nõuab, et 
parandataks linnade ja maapiirkondade 
vahelist transpordikorraldust; on 
arvamusel, et keskkonna- ja 
tervisekaitsega seotud teemad tuleb seada 
siseturu huvidest kõrgemale;

Or. de

Muudatusettepanek 29
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et linnade suurimad probleemid 
on liiklusummikud, õhu- ja mürasaaste; on 
seetõttu veendunud, et linnad võiksid anda 
olulise panuse kliimamuutuste vastu 
võitlemisse, kui kasutaksid arukaid 
kohaliku tasandi ühistranspordisüsteeme ja 

4. märgib, et linnade suurimad probleemid 
on liiklusummikud, õhu- ja mürasaaste; on 
seetõttu veendunud, et linnad võiksid anda 
olulise panuse kliimamuutuste vastu 
võitlemisse, kui kasutaksid arukaid 
kohaliku tasandi ühistranspordisüsteeme ja 
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planeeriksid linnaosasid jätkusuutlikult, 
rajades sealhulgas jalgrattateid; nõuab, et 
parandataks linnade ja maapiirkondade 
vahelist transpordikorraldust;

planeeriksid linnaosasid jätkusuutlikult, 
rajades sealhulgas jalgrattateid; nõuab, et 
parandataks linnade ja maapiirkondade 
vahelist transpordikorraldust; tuletab 
meelde, et liiklusummikud 
linnapiirkondades ja linnalähedastel 
aladel suurendavad kulutusi kütusele ja 
saasteainete heitkoguseid;

Or. ro

Muudatusettepanek 30
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tõstatab taas küsimuse 
kliimamuutuste vastu võitlemisest, 
eelkõige seoses direktiiviga, mis näeb ette 
tsiviillennundusest tekkivate 
kasvuhoonegaaside integreerimise
ühenduse heitkogustega kauplemise 
süsteemi ja samuti süsteemi edasise
laiendamise meretranspordisektorile, mis 
võib suurendada transpordisektori 
otseseid ja kaudseid kulusid, mis on 
määrav tegur äärepoolseimatesse 
piirkondadesse suunduvate reisijate- ja 
kaubavoogude puhul;

Or. pt

Muudatusettepanek 31
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tõstab esile saarte erivajadusi 
tõhusate maismaaühenduste ja 
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transpordisektoris samaväärsete meetmete
kohaldamise vallas, äärepoolseimate 
piirkondade eripära ning lähimereveo ja 
siseveeteede pöördelist tähtsust 
valdkondadena, millel on siseturu 
edasiseks arenguks ja 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
saavutamiseks kasutamata potentsiaali;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. usub, et tähtis on koostada 
hädaolukorras toimimise kavad 
piirkondadevahelise reisitranspordi ja 
kaubaveo jaoks loodusõnnetusest tingitud 
kriisiolukorras;

Or. ro

Muudatusettepanek 33
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et sadamate muutmine 
tõelisteks eri transpordiliikide 
koostoimimise pöördplatvormideks, mis 
võimaldavad üle minna 
maismaatranspordilt veeteetranspordile, 
väljendub piirkondlike 
majandusplatvormide tekkimises, mis 
lisaks oma logistikafunktsioonidele 
muutuvad oma piirkonnas ideaalseks 
asukohaks ettevõtjate ja tööstusharude 
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jaoks, kes soovivad püsida Euroopa turu 
ja meretranspordikoridoride läheduses;

Or. ro

Muudatusettepanek 34
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, et laevatatavate siseveeteede 
transpordipotentsiaali ei ole täielikult ära 
kasutatud ja et nendel teedel on üha 
tähtsam roll Euroopa merede ja 
piirkondade ühendamisel ning sisemaa 
piirkondade arengule kaasa aitamisel;

Or. ro

Muudatusettepanek 35
Vilja Savisaar-Toomast

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. märgib, et laevandus täidab tähtsat 
osa ELi ida- ja läänealade ning kesk- ja 
äärealade ühendamisel; kutsub üles 
tagama, et heitkoguste 
(kasvuhoonegaasid, väävel jne) 
vähendamise algatuste elluviimisel
välditaks transpordiliikide vahelise 
jaotuse muutuses tagasikäiku; 

Or. en

Muudatusettepanek 36
Patrice Tirolien
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Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab vajadust tugevdada 
territoriaalse katkematu ühenduse 
põhimõtet eelkõige saarte, 
mägipiirkondade ja äärepoolseimate 
piirkondade suhtes, võttes vastu ühenduse 
õigusaktid ja suurendades nende 
piirkondade jaoks mõeldud rahalisi 
vahendeid, et piirata suletust.

Or. fr


