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Tarkistus 1
Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että toisaalta EU:n itä- ja 
länsiosien ja toisaalta keskus- ja reuna-
alueiden välillä on edelleen suuria 
liikenneinfrastruktuuriin ja 
maantieteelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia, joihin on 
puututtava; katsoo, että EU:n 
liikennejärjestelmän olisi tuettava 
tasapainoista aluekehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, jotka johtavat 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
luomiseen;

1. panee merkille, että toisaalta EU:n itä- ja 
länsiosien ja toisaalta keskus- ja reuna-
alueiden välillä on edelleen suuria 
liikenneinfrastruktuuriin ja 
maantieteelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia, joihin on 
puututtava; katsoo, että EU:n 
liikennejärjestelmän ei pitäisi edistää 
liikenteen kasvua, vaan sen olisi tuettava 
tasapainoista aluekehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja kunnioitettava 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämistä ja ilmastonmuutoksen 
torjuntaa koskevia tavoitteita;

Or. fr

Tarkistus 2
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että toisaalta EU:n itä- ja 
länsiosien ja toisaalta keskus- ja reuna-
alueiden välillä on edelleen suuria 
liikenneinfrastruktuuriin ja 
maantieteelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia, joihin on 
puututtava; katsoo, että EU:n 
liikennejärjestelmän olisi tuettava 
tasapainoista aluekehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, jotka johtavat 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
luomiseen;

1. on vakuuttunut siitä, että liikenteen ala 
ja erityisesti liikenneinfrastruktuurin ala 
vaikuttavat maiden taloudelliseen ja 
sosiaaliseen kehitykseen, ja rohkaisee 
kaikkien maiden hallituksia tekemään 
investointeja tälle alalle;
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panee merkille, että toisaalta EU:n itä- ja 
länsiosien ja toisaalta keskus- ja reuna-
alueiden välillä on edelleen suuria 
liikenneinfrastruktuuriin ja 
maantieteelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia, joihin on 
puututtava; katsoo, että EU:n 
liikennejärjestelmän olisi tuettava 
tasapainoista aluekehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, jotka johtavat 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
luomiseen;

Or. lt

Tarkistus 3
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että toisaalta EU:n itä- ja 
länsiosien ja toisaalta keskus- ja reuna-
alueiden välillä on edelleen suuria 
liikenneinfrastruktuuriin ja 
maantieteelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia, joihin on 
puututtava; katsoo, että EU:n 
liikennejärjestelmän olisi tuettava 
tasapainoista aluekehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, jotka johtavat 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
luomiseen;

1. on vakuuttunut siitä, että liikenteen ala 
ja erityisesti liikenneinfrastruktuurin ala 
vaikuttavat maiden taloudelliseen ja 
sosiaaliseen kehitykseen, ja rohkaisee 
kaikkien maiden hallituksia tekemään 
investointeja tälle alalle; panee merkille, 
että toisaalta EU:n itä- ja länsiosien ja 
toisaalta keskus- ja reuna-alueiden välillä 
on edelleen suuria liikenneinfrastruktuuriin 
ja maantieteelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia, joihin on 
puututtava; katsoo, että EU:n 
liikennejärjestelmän olisi tuettava 
tasapainoista aluekehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, jotka johtavat 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
luomiseen;

Or. lt

Tarkistus 4
Vasilica Viorica Dăncilă
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että toisaalta EU:n itä- ja 
länsiosien ja toisaalta keskus- ja reuna-
alueiden välillä on edelleen suuria 
liikenneinfrastruktuuriin ja 
maantieteelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia, joihin on 
puututtava; katsoo, että EU:n 
liikennejärjestelmän olisi tuettava 
tasapainoista aluekehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, jotka johtavat 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
luomiseen;

1. panee merkille, että toisaalta EU:n itä- ja 
länsiosien ja toisaalta keskus- ja reuna-
alueiden välillä on edelleen suuria 
liikenneinfrastruktuuriin ja 
maantieteelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia, jotka on 
eliminoitava asteittain hyvää 
liikenneinfrastruktuuria varten koko 
Euroopan unionin alueella; katsoo, että 
EU:n liikennejärjestelmän olisi tuettava 
tasapainoista aluekehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, jotka johtavat 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
luomiseen;

Or. ro

Tarkistus 5
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että toisaalta EU:n itä- ja 
länsiosien ja toisaalta keskus- ja reuna-
alueiden välillä on edelleen suuria 
liikenneinfrastruktuuriin ja 
maantieteelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia, joihin on 
puututtava; katsoo, että EU:n 
liikennejärjestelmän olisi tuettava 
tasapainoista aluekehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, jotka johtavat 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
luomiseen;

1. panee merkille, että toisaalta EU:n itä- ja 
länsiosien ja toisaalta keskus- ja reuna-
alueiden sekä syrjäisimpien alueiden 
välillä on edelleen suuria 
liikenneinfrastruktuuriin ja 
maantieteelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia, joihin on 
puututtava; katsoo, että EU:n 
liikennejärjestelmän olisi tuettava 
tasapainoista aluekehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, jotka johtavat 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
luomiseen;

Or. fr
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Tarkistus 6
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että toisaalta EU:n itä- ja 
länsiosien ja toisaalta keskus- ja reuna-
alueiden välillä on edelleen suuria 
liikenneinfrastruktuuriin ja 
maantieteelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia, joihin on 
puututtava; katsoo, että EU:n 
liikennejärjestelmän olisi tuettava 
tasapainoista aluekehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, jotka johtavat 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
luomiseen;

1. panee merkille, että toisaalta EU:n itä- ja 
länsiosien ja toisaalta keskus- ja reuna-
alueiden välillä on edelleen suuria 
liikenneinfrastruktuuriin ja 
maantieteelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia, joihin on 
puututtava; katsoo, että EU:n 
liikennejärjestelmän olisi tuettava 
tasapainoista aluekehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, jotka johtavat 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
luomiseen; muistuttaa liikennepolitiikan 
välineiden merkityksestä syrjäisimpien 
alueiden saavutettavuuden ja 
kilpailullisen aseman parantamiseksi sekä 
sisämarkkinoille ja naapurimaiden 
ulkoisille markkinoille pääsyn että omien 
sisäisten alueiden osalta siten, että 
hyödynnetään alueellisten lentoasemien 
ja sisäisten ja EU:n jäsenvaltioiden 
välisten meriyhteyksien tarjoamia 
mahdollisuuksia;

Or. pt

Tarkistus 7
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että toisaalta EU:n itä- ja 
länsiosien ja toisaalta keskus- ja reuna-
alueiden välillä on edelleen suuria 
liikenneinfrastruktuuriin ja 

1. panee merkille, että toisaalta EU:n itä- ja 
länsiosien ja toisaalta keskus- ja reuna-
alueiden välillä on edelleen suuria 
liikenneinfrastruktuuriin ja 
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maantieteelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia, joihin on 
puututtava; katsoo, että EU:n 
liikennejärjestelmän olisi tuettava 
tasapainoista aluekehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, jotka johtavat 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
luomiseen;

maantieteelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia, joihin on 
puututtava; katsoo, että EU:n 
liikennejärjestelmän olisi tuettava 
tasapainoista aluekehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, jotka johtavat 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
luomiseen; korostaa, että 
saavutettavuuden ja infrastruktuurillisten 
ominaisuuksien parantaminen edistää 
alueiden kilpailukyvyn kasvua ja näin 
koko EU:n ulkoista kilpailukykyä; katsoo, 
että liikennealan yhteistyön 
vahvistamisella on ratkaiseva rooli, sillä 
se auttaa vahvistamaan kaikkia alueita 
taloudellisesta näkökulmasta ja tekemään 
niistä houkuttelevampia suorille 
investoinneille;

Or. ro

Tarkistus 8
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että saavutettavuus on 
erityisen tärkeää syrjäisimpien alueiden 
kehittämiseksi ja että näillä alueilla 
tarvitaan usein monimutkainen meri- ja 
lentoliikennepalveluiden sisäinen ja 
ulkoinen verkko, minkä seurauksena 
liikkuvuuteen ja saavutettavuuteen 
liittyvät olosuhteet ovat vaikeat 
syrjäisimmillä alueilla, joilla ei ole 
käytettävissään vaihtoehtoja lento- ja 
meriliikenteelle ja jotka lisäksi kärsivät 
liikenteen hintojen noususta, jolla on jo 
itsessään kielteisiä taloudellisia ja 
sosiaalisia vaikutuksia;

Or. pt
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Tarkistus 9
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että EU:n varoilla tuetun 
liikenneinfrastruktuurin käyttöön 
(liikenteen määrässä mitattuna) on 
kiinnitettävä enemmän huomiota; katsoo, 
että tulevaisuudessa EU:n varoilla pitäisi 
tukea uusien hankkeiden tai 
liikenneinfrastruktuurin 
nykyaikaistamishankkeiden lisäksi myös 
sellaisten olemassa olevien keskeisten 
moottoriteiden korjaamista, jotka ovat 
huonossa kunnossa, joilla tapahtuu usein 
vahinkoja ja onnettomuuksia ja jotka 
aiheuttavat suuria pullonkauloja 
Euroopan liikennejärjestelmään;

Or. en

Tarkistus 10
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. viittaa koheesiopolitiikan tehtävään 
liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä; 
kiinnittää huomiota taloudellisten 
resurssien puutteeseen useissa 
jäsenvaltioissa; katsoo, että liikenneala 
tarvitsee uusia rahoitusvälineitä; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan 
budjettisuunnittelussaan riittävän 
kansallisen rahoituksen sekä riittävän 
hankesuunnittelun ja riittävät 
täytäntöönpanovalmiudet;

2. viittaa koheesiopolitiikan tehtävään 
liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä; 
kiinnittää huomiota taloudellisten 
resurssien puutteeseen useissa 
jäsenvaltioissa; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan budjettisuunnittelussaan 
riittävän kansallisen rahoituksen sekä 
riittävän hankesuunnittelun ja riittävät 
täytäntöönpanovalmiudet;

Or. en
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Tarkistus 11
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. viittaa koheesiopolitiikan tehtävään 
liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä; 
kiinnittää huomiota taloudellisten 
resurssien puutteeseen useissa 
jäsenvaltioissa; katsoo, että liikenneala 
tarvitsee uusia rahoitusvälineitä; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan 
budjettisuunnittelussaan riittävän 
kansallisen rahoituksen sekä riittävän 
hankesuunnittelun ja riittävät 
täytäntöönpanovalmiudet;

2. viittaa koheesiopolitiikan tehtävään 
liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä; 
kiinnittää huomiota taloudellisten 
resurssien puutteeseen useissa 
jäsenvaltioissa; katsoo, että liikenneala 
tarvitsee uusia rahoitusvälineitä; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan 
budjettisuunnittelussaan riittävän 
kansallisen ja alueellisen rahoituksen sekä 
riittävän hankesuunnittelun ja riittävät 
täytäntöönpanovalmiudet;

Or. pt

Tarkistus 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. viittaa koheesiopolitiikan tehtävään 
liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä; 
kiinnittää huomiota taloudellisten 
resurssien puutteeseen useissa 
jäsenvaltioissa; katsoo, että liikenneala 
tarvitsee uusia rahoitusvälineitä; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan 
budjettisuunnittelussaan riittävän 
kansallisen rahoituksen sekä riittävän 
hankesuunnittelun ja riittävät 
täytäntöönpanovalmiudet;

2. viittaa koheesiopolitiikan tehtävään 
liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä; 
kiinnittää huomiota taloudellisten 
resurssien puutteeseen useissa 
jäsenvaltioissa; katsoo, että liikenneala 
tarvitsee uusia rahoitusvälineitä, jotka 
ohjattaisiin sekä tämän alan ylläpitoon 
että alueellisen koheesion toteuttamiseen; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
budjettisuunnittelussaan riittävän 
kansallisen rahoituksen sekä riittävän 
hankesuunnittelun ja riittävät 
täytäntöönpanovalmiudet;

Or. ro



PE472.262v01-00 10/21 AM\877570FI.doc

FI

Tarkistus 13
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. viittaa koheesiopolitiikan tehtävään 
liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä; 
kiinnittää huomiota taloudellisten 
resurssien puutteeseen useissa 
jäsenvaltioissa; katsoo, että liikenneala 
tarvitsee uusia rahoitusvälineitä; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan 
budjettisuunnittelussaan riittävän 
kansallisen rahoituksen sekä riittävän 
hankesuunnittelun ja riittävät 
täytäntöönpanovalmiudet;

2. viittaa koheesiopolitiikan tehtävään 
liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä; 
kiinnittää huomiota taloudellisten 
resurssien puutteeseen useissa 
jäsenvaltioissa; katsoo, että liikenneala 
tarvitsee uusia rahoitusvälineitä mutta ei 
koheesiopolitiikan tavoitteiden ja 
resurssien kustannuksella; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan 
budjettisuunnittelussaan riittävän 
kansallisen rahoituksen sekä riittävän 
hankesuunnittelun ja riittävät 
täytäntöönpanovalmiudet;

Or. en

Tarkistus 14
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. viittaa koheesiopolitiikan tehtävään 
liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä; 
kiinnittää huomiota taloudellisten 
resurssien puutteeseen useissa 
jäsenvaltioissa; katsoo, että liikenneala 
tarvitsee uusia rahoitusvälineitä; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan 
budjettisuunnittelussaan riittävän 
kansallisen rahoituksen sekä riittävän 
hankesuunnittelun ja riittävät 
täytäntöönpanovalmiudet;

2. viittaa koheesiopolitiikan tehtävään 
liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä; 
kiinnittää huomiota taloudellisten 
resurssien puutteeseen useissa 
jäsenvaltioissa; katsoo, että liikenneala 
tarvitsee uusia rahoitusvälineitä; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan 
budjettisuunnittelussaan riittävän 
kansallisen rahoituksen sekä riittävän 
hankesuunnittelun ja riittävät 
täytäntöönpanovalmiudet; painottaa, että 
EU:n yhteisrahoituksen kasvattaminen 
lähentymisalueiden 
liikenneinfrastruktuurihankkeisiin voi 
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parantaa yhteisön tuen käyttöä;

Or. ro

Tarkistus 15
Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa komission kehottaneen 
käyttämään koheesiopolitiikan varoja 
tehokkaammin ja asettamaan etusijalle 
liikennehankkeet, jotka lisäävät 
kestävyyttä ja ovat osa nykyisiä 
kokonaisvaltaisia liikennestrategioita;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että liikenneverkot ovat 
erityisen tärkeässä asemassa 
aluesuunnittelupolitiikassa; panee 
merkille, että suuret 
liikenneinfrastruktuurit, kuten 
suurnopeusradat, auttavat vähentämään 
alueiden eristäytyneisyyttä ja kannustavat 
myös merkittävällä tavalla verkoston 
paikalliseen kehittämiseen; korostaa, 
miten tärkeää on toteuttaa näiden suurten 
infrastruktuurien rakentamisen 
yhteydessä konkreettisia aluehankkeita, 
joihin otetaan mukaan mahdollisimman 
paljon kumppaneita (paikallis- ja 
alueviranomaisia, kansallisia 
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viranomaisia, yksityisiä toimijoita,
kansalaisyhteiskunta);

Or. fr

Tarkistus 17
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että aluepolitiikalla on 
tärkeä osa tasauksessa, jota Euroopan 
liikenteen tasapainoinen kehitys 
edellyttää, sillä se turvaa alueiden 
infrastruktuuri-investoinnit niiden 
vaurauden mukaan; korostaa, että on 
hyvin tärkeää pitää suurin osa 
infrastruktuurirahoituksesta osana 
koheesiopolitiikkaa;

Or. fr

Tarkistus 18
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa valvomaan, että unionin 
alueiden väliset yhteistyöohjelmat 
hyötyvät asianmukaisesta näkyvyydestä ja 
rahoituksesta, sillä ne ovat erottamaton 
osa unionin koheesiopolitiikkaa, niillä on 
keskeinen rooli makroalueellisia 
strategioita koskevan unionin politiikan 
täytäntöönpanossa ja ne auttavat unionin 
jäsenvaltioita tehokkaalla tavalla 
selviytymään yhteisistä haasteista, kuten 
parhaiden liikenneyhteyksien 
takaamisesta;
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Or. lt

Tarkistus 19
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. ilmaisee vastustavansa 
yhteenliittämistä koskevan välineen 
luomista Euroopan unioniin ehdotetulla 
tavalla; katsoo, että koheesiopolitiikka on 
taattu väline infrastruktuurihankkeiden 
rahoittamiseksi Euroopan unionin 
vähiten kehittyneissä maissa; on 
vakuuttunut siitä, että keskeisten 
infrastruktuurihankkeiden rahoituksen 
on jatkossakin kuuluttava ennen muuta 
jäsenvaltioiden, jopa markkinoiden 
vastuulle yksityisen sektorin avulla;

Or. cs

Tarkistus 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että toissijaisuusperiaate 
kattaa kaupunkiliikenteen palvelut; 
korostaa kuitenkin, että EU:n tason 
yhteistyöllä, koordinaatiolla ja 
rahoituksella paikallisviranomaisille 
tarjottaisiin mahdollisuus ratkaista 
haasteet, joihin heidän on vastattava; 
korostaa alueidenvälisen ja rajat ylittävän 
yhteistyön merkitystä liikenneverkkojen 
kehittämisessä;

3. muistuttaa, että toissijaisuusperiaate 
kattaa kaupunkiliikenteen palvelut; 
korostaa kuitenkin, että EU:n tason 
yhteistyöllä, koordinaatiolla ja 
rahoituksella paikallisviranomaisille 
tarjottaisiin mahdollisuus ratkaista 
haasteet, joihin heidän on vastattava, 
edistämällä osallistavaa kasvua ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta kaupunki-, 
esikaupunki- ja maaseutuliikenteen 
kokonaisvaltaisella suunnittelulla;

Or. fr



PE472.262v01-00 14/21 AM\877570FI.doc

FI

Tarkistus 21
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että toissijaisuusperiaate 
kattaa kaupunkiliikenteen palvelut; 
korostaa kuitenkin, että EU:n tason 
yhteistyöllä, koordinaatiolla ja 
rahoituksella paikallisviranomaisille 
tarjottaisiin mahdollisuus ratkaista 
haasteet, joihin heidän on vastattava; 
korostaa alueidenvälisen ja rajat ylittävän 
yhteistyön merkitystä liikenneverkkojen 
kehittämisessä;

3. muistuttaa, että toissijaisuusperiaate 
kattaa kaupunkiliikenteen palvelut; 
korostaa kuitenkin, että EU:n tason 
yhteistyöllä, koordinaatiolla ja 
rahoituksella paikallisviranomaisille 
tarjottaisiin mahdollisuus ratkaista 
haasteet, joihin heidän on vastattava; 
korostaa alueidenvälisen ja rajat ylittävän 
yhteistyön merkitystä liikenneverkkojen 
kehittämisessä; painottaa, että on 
löydettävä ratkaisuja polttoaineen 
kulutuksen vähentämiseen paikallistason 
liikenteessä hyödyntämällä uusia 
älykkäitä ja saastuttamattomia 
teknologioita;

Or. ro

Tarkistus 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
3 а kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. arvioi, että makroalueiden ja niiden 
kehitystä edistävien strategioiden on 
pystyttävä omaksumaan aktiivisempi rooli 
yhtenäisen, tehokkaan ja kestävän 
liikennepolitiikan käyttöönotossa;

Or. bg
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Tarkistus 23
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että liikenteen alalla on 
levitettävä hyviä käytäntöjä, jotta 
kannustetaan kehittämään kaupunki-, 
esikaupunki- ja maaseutuliikennettä 
innovatiivisella ja kestävällä tavalla;

Or. fr

Tarkistus 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, miten tärkeää on laatia, 
suunnitella ja toteuttaa 
liikenneinfrastruktuuriin liittyviä yhteisiä
rajat ylittäviä strategioita riippumatta 
siitä, koskevatko ne suuria 
rahtiliikennekäytäviä ja Euroopan 
laajuisia liikenneverkkoja vai ainoastaan 
alue-, paikallis- ja kaupunkiliikenteen 
suunnittelua asutus- ja väestökeskittymien 
mukaisesti; korostaa tältä osin Euroopan 
alueellisen yhteistyön merkitystä 
yhteen sovitettujen strategioiden 
aikaansaamisen kannalta sekä tiettyjen 
rajat ylittävien investointien 
kiireellisyyttä; kehottaa pohtimaan 
kaikissa makroalueellisissa 
koordinointistrategioissa syvällisesti 
liikenteen yhdentämistä todellisen 
sosiaalisen ja alueellisen koheesion 
saavuttamiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 25
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että tehokas Euroopan tason 
liikenneverkko edellyttää huomattavia 
rahoituspyrkimyksiä ja sen vuoksi täytyy 
olla monipuolisia rahoituslähteitä, sekä 
julkisia että yksityisiä; vaatii tässä 
yhteydessä julkinen–yksityinen-tyyppisten 
kumppanuuksien tärkeyden korostamista; 
katsoo, että Euroopan investointipankin 
täytyy osallistua enemmän TEN-T-
infrastruktuurien rahoituskehykseen;

Or. ro

Tarkistus 26
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 b (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että EU:n kansalaiset ja 
yritykset hyötyvät suoraan yhtenäisestä 
eurooppalaisesta liikennealueesta, jonka 
tavoitteena on juuri ajan säästäminen, 
tavarankuljetukseen ja matkustamiseen 
kohdennetuista resursseista ja 
markkinoiden tiiviimmästä 
yhdentymisestä;

Or. ro

Tarkistus 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että kaupungit kärsivät 
eniten liikenneruuhkista sekä ilmakehän 
saasteista ja melusta; katsoo tässä 
yhteydessä, että kaupungit voivat osaltaan 
merkittävällä tavalla torjua 
ilmastonmuutosta älykkäiden 
paikallisliikennejärjestelmien ja kestävän 
kaupunkialuesuunnittelun avulla, 
pyöräteiden rakentaminen mukaan 
luettuna; kehottaa parantamaan 
kaupunkien ja maaseudun välisiä 
liikennejärjestelyjä;

4. panee merkille, että kaupunkialueet
kärsivät eniten liikenneruuhkista sekä 
ilmakehän saasteista ja melusta; katsoo 
tässä yhteydessä, että nämä alueet voivat 
osaltaan merkittävällä tavalla torjua 
ilmastonmuutosta älykkäiden 
paikallisliikennejärjestelmien ja kestävän 
kaupunkialuesuunnittelun avulla, 
pyöräteiden rakentaminen mukaan 
luettuna; kehottaa parantamaan kaupunki-, 
esikaupunki- ja maaseutualueiden välisiä 
liikennejärjestelyjä;

Or. fr

Tarkistus 28
Richard Seeber

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että kaupungit kärsivät 
eniten liikenneruuhkista sekä ilmakehän 
saasteista ja melusta; katsoo tässä 
yhteydessä, että kaupungit voivat osaltaan 
merkittävällä tavalla torjua 
ilmastonmuutosta älykkäiden 
paikallisliikennejärjestelmien ja kestävän 
kaupunkialuesuunnittelun avulla, 
pyöräteiden rakentaminen mukaan 
luettuna; kehottaa parantamaan kaupunkien 
ja maaseudun välisiä liikennejärjestelyjä;

4. panee merkille, että kaupungit kärsivät 
eniten liikenneruuhkista sekä ilmakehän 
saasteista ja melusta; katsoo tässä 
yhteydessä, että kaupungit voivat osaltaan 
merkittävällä tavalla torjua 
ilmastonmuutosta älykkäiden 
paikallisliikennejärjestelmien ja kestävän 
kaupunkialuesuunnittelun avulla, 
pyöräteiden rakentaminen mukaan 
luettuna; kehottaa parantamaan kaupunkien 
ja maaseudun välisiä liikennejärjestelyjä; 
katsoo, että ympäristö- ja 
terveysnäkökohdat on huomioitava 
ensisijaisesti ennen sisämarkkinoiden 
etua;

Or. de
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Tarkistus 29
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että kaupungit kärsivät 
eniten liikenneruuhkista sekä ilmakehän 
saasteista ja melusta; katsoo tässä 
yhteydessä, että kaupungit voivat osaltaan 
merkittävällä tavalla torjua 
ilmastonmuutosta älykkäiden 
paikallisliikennejärjestelmien ja kestävän 
kaupunkialuesuunnittelun avulla, 
pyöräteiden rakentaminen mukaan 
luettuna; kehottaa parantamaan kaupunkien 
ja maaseudun välisiä liikennejärjestelyjä;

4. panee merkille, että kaupungit kärsivät 
eniten liikenneruuhkista sekä ilmakehän 
saasteista ja melusta; katsoo tässä 
yhteydessä, että kaupungit voivat osaltaan 
merkittävällä tavalla torjua 
ilmastonmuutosta älykkäiden 
paikallisliikennejärjestelmien ja kestävän 
kaupunkialuesuunnittelun avulla, 
pyöräteiden rakentaminen mukaan 
luettuna; kehottaa parantamaan kaupunkien 
ja maaseudun välisiä liikennejärjestelyjä; 
muistuttaa, että pienten ja suurten 
kaupunkien ruuhkainen liikenne 
merkitsee suurempia kustannuksia 
polttoainekulutuksen vuoksi ja 
saastepäästöjen lisääntymistä;

Or. ro

Tarkistus 30
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. nostaa esiin ilmastonmuutoksen 
torjuntaan liittyvät ongelmat ja erityisesti 
direktiivin, jonka tavoitteena on sisällyttää 
siviililentoliikenteen 
kasvihuonekaasupäästöt osaksi yhteisön 
päästöoikeuskauppajärjestelmää, sekä 
mahdollisuuden, että direktiivi 
laajennetaan koskemaan myös 
meriliikennettä, minkä seurauksena 
suorat ja epäsuorat liikennekustannukset 
voivat nousta, millä on ratkaiseva 
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vaikutus henkilö- ja tavaravirtoihin 
syrjäisimmillä alueilla;

Or. pt

Tarkistus 31
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa saarten erityistarpeita, jotka 
liittyvät toimiviin yhteyksiin 
mannermaahan ja liikennekulujen 
vastaavuuden periaatteen soveltamiseen, 
syrjäisimpien alueiden erityispiirteitä sekä 
lyhyen matkan merikuljetusten ja 
sisävesiliikenteen keskeistä merkitystä, 
sillä näillä aloilla on hyödyntämätöntä 
potentiaalia kehittää edelleen 
sisämarkkinoita ja saavuttaa 
koheesiopolitiikan tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 32
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että on tärkeä laatia 
vaihtoehtoisia suunnitelmia alueiden 
väliselle henkilö- ja tavaraliikenteelle 
luonnonkatastrofien aiheuttamia 
kriisitilanteita varten;

Or. ro
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Tarkistus 33
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 a (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että satamien muuttaminen 
varsinaisiksi maa- ja 
vesiliikennemuotojen 
monikäyttökeskuksiksi johtaa alueellisten 
liiketoiminta-alustojen syntymiseen, joista 
tulee logistiikkatoimintojen ohella 
sijainneiltaan ihanteellisia kyseisillä 
alueilla sekä yrityksille että 
teollisuudenaloille, jotka haluavat olla 
lähellä markkinoita ja eurooppalaisia 
meriliikennekäytäviä;

Or. ro

Tarkistus 34
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että sisävesiliikenteen 
potentiaalia ei ole täysin hyödynnetty ja 
sillä on yhä tärkeämpi rooli, mitä tulee 
Euroopan merten ja alueiden 
yhdistämiseen sekä "takamaiden" 
kehittämiseen;

Or. ro

Tarkistus 35
Vilja Savisaar-Toomast

Lausuntoluonnos
5 a (uusi)



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

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. huomauttaa, että merenkulkualalla 
on suuri merkitys, sillä se yhdistää EU:n 
itäiset ja läntiset osat sekä keski- ja reuna-
alueet; kehottaa varmistamaan, että 
päästöjen (kasvihuonekaasut, rikki jne.)
pienentämistä koskevia aloitteita 
noudatettaessa vältetään samalla 
taantumista liikennemuotosiirtymän 
alalla.

Or. en

Tarkistus 36
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta vahvistaa 
"alueellisen jatkuvuuden" periaatetta 
erityisesti saarten, vuoristoalueiden ja 
syrjäisimpien alueiden suhteen 
hyväksymällä yhteisön lainsäädäntöä ja 
lisäämällä rahoitusta, jolla vähennetään 
näiden alueiden eristäytyneisyyttä.

Or. fr


