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Amendement 1
Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan op het gebied van 
vervoersinfrastructuur en geografische 
toegankelijkheid, enerzijds tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de EU 
en anderzijds tussen de centraal gelegen 
gebieden en de perifere gebieden, en dat 
deze verschillen aangepakt moeten 
worden; meent dat het vervoerssysteem 
van de EU evenwichtige regionale 
ontwikkeling en territoriale samenhang 
moet ondersteunen, wat zal leiden tot de 
totstandkoming van een interne Europese 
vervoersruimte;

1. merkt op dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan op het gebied van 
vervoersinfrastructuur en geografische 
toegankelijkheid, enerzijds tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de EU 
en anderzijds tussen de centraal gelegen 
gebieden en de perifere gebieden, en dat 
deze verschillen aangepakt moeten 
worden; meent dat het vervoerssysteem 
van de EU de verkeerstoename niet in de 
hand moet werken, maar evenwichtige 
regionale ontwikkeling en territoriale 
samenhang moet ondersteunen en de 
doelstellingen inzake het behoud van de 
biodiversiteit en de strijd tegen de 
klimaatverandering moet respecteren;

Or. fr

Amendement 2
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan op het gebied van 
vervoersinfrastructuur en geografische 
toegankelijkheid, enerzijds tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de EU 
en anderzijds tussen de centraal gelegen 
gebieden en de perifere gebieden, en dat 
deze verschillen aangepakt moeten 
worden; meent dat het vervoerssysteem 
van de EU evenwichtige regionale 
ontwikkeling en territoriale samenhang 

1. is ervan overtuigd dat de 
transportsector, en vooral de 
transportinfrastructuur, economische en 
sociale ontwikkeling beïnvloedt; roept de 
regeringen van alle landen op in deze 
sector te investeren;
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moet ondersteunen, wat zal leiden tot de 
totstandkoming van een interne Europese 
vervoersruimte;

merkt op dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan op het gebied van 
vervoersinfrastructuur en geografische 
toegankelijkheid, enerzijds tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de EU 
en anderzijds tussen de centraal gelegen 
gebieden en de perifere gebieden, en dat 
deze verschillen aangepakt moeten 
worden; meent dat het vervoerssysteem 
van de EU evenwichtige regionale 
ontwikkeling en territoriale samenhang 
moet ondersteunen, wat zal leiden tot de 
totstandkoming van een interne Europese 
vervoersruimte;

Or. lt

Amendement 3
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan op het gebied van 
vervoersinfrastructuur en geografische 
toegankelijkheid, enerzijds tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de EU 
en anderzijds tussen de centraal gelegen 
gebieden en de perifere gebieden, en dat 
deze verschillen aangepakt moeten 
worden; meent dat het vervoerssysteem 
van de EU evenwichtige regionale 
ontwikkeling en territoriale samenhang 
moet ondersteunen, wat zal leiden tot de 
totstandkoming van een interne Europese 
vervoersruimte;

1. is ervan overtuigd dat de 
transportsector, en vooral de 
transportinfrastructuur, economische en 
sociale ontwikkeling beïnvloedt; roept de 
regeringen van alle landen op in deze 
sector te investeren; merkt op dat er 
aanzienlijke verschillen bestaan op het 
gebied van vervoersinfrastructuur en 
geografische toegankelijkheid, enerzijds 
tussen het oostelijke en het westelijke deel 
van de EU en anderzijds tussen de centraal 
gelegen gebieden en de perifere gebieden, 
en dat deze verschillen aangepakt moeten 
worden; meent dat het vervoerssysteem 
van de EU evenwichtige regionale 
ontwikkeling en territoriale samenhang 
moet ondersteunen, wat zal leiden tot de 
totstandkoming van een interne Europese 
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vervoersruimte;

Or. lt

Amendement 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan op het gebied van 
vervoersinfrastructuur en geografische 
toegankelijkheid, enerzijds tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de EU 
en anderzijds tussen de centraal gelegen 
gebieden en de perifere gebieden, en dat 
deze verschillen aangepakt moeten 
worden; meent dat het vervoerssysteem 
van de EU evenwichtige regionale 
ontwikkeling en territoriale samenhang 
moet ondersteunen, wat zal leiden tot de 
totstandkoming van een interne Europese 
vervoersruimte;

1. merkt op dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan op het gebied van 
vervoersinfrastructuur en geografische 
toegankelijkheid, enerzijds tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de EU 
en anderzijds tussen de centraal gelegen 
gebieden en de perifere gebieden, en dat 
deze verschillen geleidelijk opgeheven 
moeten worden met het oog op een goede 
vervoersinfrastructuur in de gehele Unie; 
meent dat het vervoerssysteem van de EU 
evenwichtige regionale ontwikkeling en 
territoriale samenhang moet ondersteunen, 
wat zal leiden tot de totstandkoming van 
een interne Europese vervoersruimte;

Or. ro

Amendement 5
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan op het gebied van 
vervoersinfrastructuur en geografische 
toegankelijkheid, enerzijds tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de EU 
en anderzijds tussen de centraal gelegen 
gebieden en de perifere gebieden, en dat 

1. merkt op dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan op het gebied van 
vervoersinfrastructuur en geografische 
toegankelijkheid, enerzijds tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de EU 
en anderzijds tussen de centraal gelegen 
gebieden en de perifere en ultraperifere 
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deze verschillen aangepakt moeten 
worden; meent dat het vervoerssysteem 
van de EU evenwichtige regionale 
ontwikkeling en territoriale samenhang 
moet ondersteunen, wat zal leiden tot de 
totstandkoming van een interne Europese 
vervoersruimte;

gebieden, en dat deze verschillen 
aangepakt moeten worden; meent dat het 
vervoerssysteem van de EU evenwichtige 
regionale ontwikkeling en territoriale 
samenhang moet ondersteunen, wat zal 
leiden tot de totstandkoming van een 
interne Europese vervoersruimte;

Or. fr

Amendement 6
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan op het gebied van 
vervoersinfrastructuur en geografische 
toegankelijkheid, enerzijds tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de EU 
en anderzijds tussen de centraal gelegen 
gebieden en de perifere gebieden, en dat 
deze verschillen aangepakt moeten 
worden; meent dat het vervoerssysteem 
van de EU evenwichtige regionale 
ontwikkeling en territoriale samenhang 
moet ondersteunen, wat zal leiden tot de 
totstandkoming van een interne Europese 
vervoersruimte;

1. merkt op dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan op het gebied van 
vervoersinfrastructuur en geografische 
toegankelijkheid, enerzijds tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de EU 
en anderzijds tussen de centraal gelegen 
gebieden en de perifere gebieden, en dat 
deze verschillen aangepakt moeten 
worden; meent dat het vervoerssysteem 
van de EU evenwichtige regionale 
ontwikkeling en territoriale samenhang 
moet ondersteunen, wat zal leiden tot de 
totstandkoming van een interne Europese 
vervoersruimte; herinnert eraan dat de 
instrumenten van het vervoersbeleid 
belangrijk zijn om de gebrekkige 
toegankelijkheid en concurrentiepositie 
van de ultraperifere regio’s te verbeteren, 
zowel wat betreft hun toegang tot de 
interne en de externe markt met de 
buurlanden, als ten aanzien van hun
eigen binnenland, door in te zetten op het 
potentieel van de regionale luchthavens 
en van de inter- en intra-Europese 
zeeverbindingen;

Or. pt
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Amendement 7
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan op het gebied van 
vervoersinfrastructuur en geografische 
toegankelijkheid, enerzijds tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de EU 
en anderzijds tussen de centraal gelegen 
gebieden en de perifere gebieden, en dat 
deze verschillen aangepakt moeten 
worden; meent dat het vervoerssysteem 
van de EU evenwichtige regionale 
ontwikkeling en territoriale samenhang 
moet ondersteunen, wat zal leiden tot de 
totstandkoming van een interne Europese 
vervoersruimte;

1. merkt op dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan op het gebied van 
vervoersinfrastructuur en geografische 
toegankelijkheid, enerzijds tussen het 
oostelijke en het westelijke deel van de EU 
en anderzijds tussen de centraal gelegen 
gebieden en de perifere gebieden, en dat 
deze verschillen aangepakt moeten 
worden; meent dat het vervoerssysteem 
van de EU evenwichtige regionale 
ontwikkeling en territoriale samenhang 
moet ondersteunen, wat zal leiden tot de 
totstandkoming van een interne Europese 
vervoersruimte; onderstreept dat 
verbetering van de toegankelijkheid en de 
faciliteiten van de vervoersinfrastructuur 
bij zal dragen aan de concurrentiekracht 
van de regio’s en zo aan de externe 
concurrentiekracht van de hele EU; is 
van mening dat een meer structurele 
samenwerking op vervoersgebied een 
beslissende rol zal spelen, waarbij alle 
regio’s worden geholpen om economisch 
sterker en aantrekkelijker voor directe 
investeringen te worden;

Or. ro

Amendement 8
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de 
toegankelijkheid een centrale rol speelt in 
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de ontwikkeling van de ultraperifere 
regio’s, dat deze regio’s vaak verplicht 
zijn om een complex intern en extern 
lucht- en zeevervoersnet te ontwikkelen, 
wat de voorwaarden voor de mobiliteit en 
de toegankelijkheid van de ultraperifere 
regio’s bemoeilijkt, dat er geen alternatief 
is voor het lucht- of zeeverkeer en dat ze 
bovendien af te rekenen hebben met de 
stijging van de vervoersprijzen, wat op 
zich al negatieve economische en sociale 
gevolgen heeft;

Or. pt

Amendement 9
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. meent dat er meer oog moet zijn 
voor de daadwerkelijke gebruikmaking 
van mede middels de Europese fondsen 
gefinancierde vervoersinfrastructuur 
(gemeten naar verkeersvolume); is van 
mening dat de Europese fondsen in de 
toekomst niet alleen nieuwe projecten of 
projecten ter modernisering van de 
vervoersinfrastructuur zouden moeten 
financieren, maar tevens zouden moeten 
worden ingezet voor 
herstelwerkzaamheden aan in slechte 
staat verkerende hoofdverkeersaders die 
op gezette tijden schade en ongevallen 
veroorzaken alsook grote flessenhalzen in 
het Europese vervoersbestel vormen;

Or. en

Amendement 10
Oldřich Vlasák
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de rol die het cohesiebeleid 
speelt bij de ontwikkeling van 
vervoersinfrastructuur; vraagt aandacht 
voor het feit dat diverse lidstaten een 
gebrek aan financiële middelen hebben; is 
van mening dat de vervoerssector nieuwe 
financieringsinstrumenten nodig heeft; 
roept lidstaten op te zorgen voor voldoende 
nationale financiering bij hun budgettaire 
planning, en voor voldoende capaciteit bij 
de planning en uitvoering van projecten;

2. wijst op de rol die het cohesiebeleid 
speelt bij de ontwikkeling van 
vervoersinfrastructuur; vraagt aandacht
voor het feit dat diverse lidstaten een 
gebrek aan financiële middelen hebben; 
roept lidstaten op te zorgen voor voldoende 
nationale financiering bij hun budgettaire 
planning, en voor voldoende capaciteit bij 
de planning en uitvoering van projecten;

Or. en

Amendement 11
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de rol die het cohesiebeleid 
speelt bij de ontwikkeling van 
vervoersinfrastructuur; vraagt aandacht 
voor het feit dat diverse lidstaten een 
gebrek aan financiële middelen hebben; is 
van mening dat de vervoerssector nieuwe 
financieringsinstrumenten nodig heeft; 
roept lidstaten op te zorgen voor voldoende 
nationale financiering bij hun budgettaire 
planning, en voor voldoende capaciteit bij 
de planning en uitvoering van projecten;

2. wijst op de rol die het cohesiebeleid 
speelt bij de ontwikkeling van 
vervoersinfrastructuur; vraagt aandacht 
voor het feit dat diverse lidstaten een 
gebrek aan financiële middelen hebben; is 
van mening dat de vervoerssector nieuwe 
financieringsinstrumenten nodig heeft; 
roept lidstaten op te zorgen voor voldoende 
nationale en regionale financiering bij hun 
budgettaire planning, en voor voldoende 
capaciteit bij de planning en uitvoering van 
projecten;

Or. pt

Amendement 12
Vasilica Viorica Dăncilă
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de rol die het cohesiebeleid 
speelt bij de ontwikkeling van 
vervoersinfrastructuur; vraagt aandacht 
voor het feit dat diverse lidstaten een 
gebrek aan financiële middelen hebben; is 
van mening dat de vervoerssector nieuwe 
financieringsinstrumenten nodig heeft; 
roept lidstaten op te zorgen voor voldoende 
nationale financiering bij hun budgettaire 
planning, en voor voldoende capaciteit bij 
de planning en uitvoering van projecten;

2. wijst op de rol die het cohesiebeleid 
speelt bij de ontwikkeling van 
vervoersinfrastructuur; vraagt aandacht 
voor het feit dat diverse lidstaten een 
gebrek aan financiële middelen hebben; is 
van mening dat de vervoerssector nieuwe 
financieringsinstrumenten nodig heeft 
waarmee de sector wordt ondersteund 
maar ook territoriale cohesie wordt 
gerealiseerd; roept lidstaten op te zorgen 
voor voldoende nationale financiering bij 
hun budgettaire planning, en voor 
voldoende capaciteit bij de planning en 
uitvoering van projecten;

Or. ro

Amendement 13
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de rol die het cohesiebeleid 
speelt bij de ontwikkeling van 
vervoersinfrastructuur; vraagt aandacht 
voor het feit dat diverse lidstaten een 
gebrek aan financiële middelen hebben; is 
van mening dat de vervoerssector nieuwe 
financieringsinstrumenten nodig heeft; 
roept lidstaten op te zorgen voor voldoende 
nationale financiering bij hun budgettaire 
planning, en voor voldoende capaciteit bij 
de planning en uitvoering van projecten;

2. wijst op de rol die het cohesiebeleid 
speelt bij de ontwikkeling van 
vervoersinfrastructuur; vraagt aandacht 
voor het feit dat diverse lidstaten een 
gebrek aan financiële middelen hebben; is 
van mening dat de vervoerssector nieuwe 
financieringsinstrumenten nodig heeft 
maar dat die niet ten koste mogen gaan 
van de doelstellingen en de middelen van 
het cohesiebeleid; roept lidstaten op te 
zorgen voor voldoende nationale 
financiering bij hun budgettaire planning, 
en voor voldoende capaciteit bij de 
planning en uitvoering van projecten;

Or. en
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Amendement 14
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de rol die het cohesiebeleid 
speelt bij de ontwikkeling van 
vervoersinfrastructuur; vraagt aandacht 
voor het feit dat diverse lidstaten een 
gebrek aan financiële middelen hebben; is 
van mening dat de vervoerssector nieuwe 
financieringsinstrumenten nodig heeft; 
roept lidstaten op te zorgen voor voldoende 
nationale financiering bij hun budgettaire 
planning, en voor voldoende capaciteit bij 
de planning en uitvoering van projecten;

2. wijst op de rol die het cohesiebeleid 
speelt bij de ontwikkeling van 
vervoersinfrastructuur; vraagt aandacht 
voor het feit dat diverse lidstaten een 
gebrek aan financiële middelen hebben; is 
van mening dat de vervoerssector nieuwe 
financieringsinstrumenten nodig heeft; 
roept lidstaten op te zorgen voor voldoende 
nationale financiering bij hun budgettaire 
planning, en voor voldoende capaciteit bij 
de planning en uitvoering van projecten;
benadrukt dat een hogere cofinanciering 
van de EU voor 
vervoersinfrastructuurprojecten in 
convergentieregio’s kan bijdragen aan 
een betere absorptie van communautaire 
steun;

Or. ro

Amendement 15
Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de aanbeveling van de 
Commissie in herinnering waarin zij 
oproept tot een kosteneffectievere 
gebruikmaking van de geldelijke middelen 
van het cohesiebeleid en tot voorrang voor 
vervoersprojecten die zorgen voor meer 
duurzaamheid en die onderdeel uitmaken 
van reeds bestaande geïntegreerde 
vervoerstrategieën;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat vervoersnetwerken 
een belangrijke rol spelen in het beleid 
voor ruimtelijke ordening; merkt op dat 
grote 
vervoersinfrastructuurvoorzieningen zoals 
hogesnelheidslijnen bijdragen aan de 
ontsluiting van gebieden en ook een 
belangrijke drijfveer vormen voor de 
lokale ontwikkeling van netwerken; 
benadrukt het belang om rond de bouw 
van deze grote 
infrastructuurvoorzieningen concrete 
ruimtelijkeordeningsprojecten tot stand te 
brengen, waarbij een zo groot mogelijk 
aantal partners wordt betrokken (lokale, 
regionale en nationale overheden, 
particuliere deelnemers, het 
maatschappelijk middenveld);

Or. fr

Amendement 17
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de essentiële rol van het 
regionaal beleid bij de noodzakelijke 
aanpassing aan de evenwichtige 
ontwikkeling van het vervoer in Europa 
om de investeringen in de infrastructuur 
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in de regio’s, in functie van hun 
welvaartsniveau, te waarborgen; 
benadrukt dat het belangrijk is de kern 
van de financiering van de 
infrastructuren in de schoot van het 
cohesiebeleid te houden;

Or. fr

Amendement 18
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept op voor voldoende 
interregionale EU-
samenwerkingsprogramma’s te zorgen die 
deel uitmaken van het EU-cohesiebeleid 
en een belangrijke rol spelen bij de 
tenuitvoerbrenging van de 
macroregionale EU-strategieën en helpt 
de lidstaten gemeenschappelijke 
uitdagingen op te lossen, zoals 
bijvoorbeeld de waarborg op, het 
financieren van en de zichtbaarheid van 
betere transportverbindingen;

Or. lt

Amendement 19
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is tegen de faciliteit voor de 
verbinding van Europa in de nu 
voorliggende vorm; acht het cohesiebeleid 
een beproefd instrument ter financiering 
van infrastructuurprojecten in minder 
ontwikkelde EU-lidstaten; is ervan 
overtuigd dat de financiering van 
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belangrijke infrastructuurprojecten in de 
allereerste plaats de verantwoordelijkheid 
moet blijven van de lidstaten, 
respectievelijk de markt, met 
betrokkenheid van de private sector;

Or. cs

Amendement 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat stedelijke 
vervoersdiensten onder het 
subsidiariteitsbeginsel vallen; benadrukt 
evenwel dat Europese samenwerking, 
coördinatie en financiering lokale 
overheden in staat zouden stellen de 
uitdagingen waarmee zij worden 
geconfronteerd aan te gaan; onderstreept 
het belang van interregionale en 
grensoverschrijdende samenwerking voor 
de ontwikkeling van vervoersnetwerken;

3. wijst erop dat stedelijke 
vervoersdiensten onder het 
subsidiariteitsbeginsel vallen; benadrukt 
evenwel dat Europese samenwerking, 
coördinatie en financiering lokale 
overheden in staat zouden stellen de 
uitdagingen waarmee zij worden 
geconfronteerd aan te gaan, omdat de 
geïntegreerde inrichting van het stedelijk, 
voorstedelijk en streekvervoer inclusieve 
groei en een betere sociale cohesie in de 
hand werkt;

Or. fr

Amendement 21
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat stedelijke 
vervoersdiensten onder het 
subsidiariteitsbeginsel vallen; benadrukt 
evenwel dat Europese samenwerking, 

3. wijst erop dat stedelijke
vervoersdiensten onder het 
subsidiariteitsbeginsel vallen; benadrukt 
evenwel dat Europese samenwerking, 
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coördinatie en financiering lokale 
overheden in staat zouden stellen de 
uitdagingen waarmee zij worden 
geconfronteerd aan te gaan; onderstreept 
het belang van interregionale en 
grensoverschrijdende samenwerking voor 
de ontwikkeling van vervoersnetwerken;

coördinatie en financiering lokale 
overheden in staat zouden stellen de 
uitdagingen waarmee zij worden 
geconfronteerd aan te gaan; onderstreept 
het belang van interregionale en 
grensoverschrijdende samenwerking voor 
de ontwikkeling van vervoersnetwerken; 
dringt aan op het vinden van oplossingen 
voor terugdringing van het 
brandstofgebruik door lokaal vervoer, 
door gebruik van nieuwe, intelligente en 
schone technologieën;

Or. ro

Amendement 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van oordeel dat de macroregio’s 
en de strategieën voor de ontwikkeling 
daarvan de potentie hebben om een 
actievere rol te vervullen bij de 
verwezenlijking van het overeengekomen 
effectieve en duurzame vervoersbeleid.;

Or. bg

Amendement 23
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de noodzaak “goede 
praktijken” op het gebied van vervoer met 
elkaar te delen ter bevordering van een 
innoverend en duurzaam vervoersbeleid 
in de stedelijke, voorstedelijke en 
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plattelandsgebieden;

Or. fr

Amendement 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op het belang om op 
grensoverschrijdende schaal gezamenlijke 
strategieën op het gebied van 
vervoersinfrastructuur op te zetten, te 
plannen en ten uitvoer te leggen, of het nu 
gaat om de grote vrachtcorridors en trans-
Europese vervoersnetwerken of simpelweg 
om de regionale, lokale en stedelijke 
inrichting van het vervoer op basis van 
microzones en populaties; benadrukt in 
die context het belang van de Europese 
Territoriale Samenwerking om deze 
gecoördineerde strategieën tot stand te 
kunnen brengen en de noodzaak van 
bepaalde grensoverschrijdende 
investeringen; pleit ervoor dat er in iedere 
strategie op het gebied van 
macroregionale coördinatie diepgaande 
reflecties over vervoersintegratie worden 
opgenomen, zodat er een werkelijke 
sociale en territoriale cohesie kan worden 
bereikt;

Or. fr

Amendement 25
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat een efficiënt 
Europees vervoersnetwerk niet zonder 
substantiële financiële inspanningen kan 
en dat daarvoor uiteenlopende 
financieringsbronnen nodig zijn, zowel 
publieke als private; vraagt zodoende dat 
er een groter belang wordt gehecht aan 
publiek-private partnerschappen; is van 
mening dat de EIB meer betrokken moet 
zijn bij de financiering van de TEN-T-
infrastructuur;

Or. ro

Amendement 26
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept dat de Europese 
burgers en bedrijven direct profiteren van 
een gezamenlijke Europese 
vervoersruimte, met als doel een kortere 
reistijd, minder behoefte aan middelen 
voor goederen- en reizigersvervoer en een 
betere integratie van de markten;

Or. ro

Amendement 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat steden het meest te lijden 
hebben van filevorming, luchtvervuiling en 

4.merkt op dat stedelijke gebieden het 
meest te lijden hebben van filevorming, 
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geluidsoverlast; meent in dit verband dat 
steden een grote bijdrage kunnen leveren 
aan de bestrijding van de 
klimaatverandering door middel van 
intelligente lokale 
openbaarvervoerssystemen en duurzame 
wijkplanning, waaronder de aanleg van 
fietspaden; verlangt dat de organisatie van 
het vervoer tussen stad en platteland wordt 
verbeterd;

luchtvervuiling en geluidsoverlast; meent 
in dit verband dat deze stedelijke gebieden
een grote bijdrage kunnen leveren aan de 
bestrijding van de klimaatverandering door 
middel van intelligente lokale 
openbaarvervoerssystemen en duurzame 
wijkplanning, waaronder de aanleg van 
fietspaden; verlangt dat de organisatie van 
het vervoer tussen stedelijke, 
voorstedelijke en plattelandsgebieden
wordt verbeterd; 

Or. fr

Amendement 28
Richard Seeber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat steden het meest te lijden 
hebben van filevorming, luchtvervuiling en 
geluidsoverlast; meent in dit verband dat 
steden een grote bijdrage kunnen leveren 
aan de bestrijding van de 
klimaatverandering door middel van 
intelligente lokale 
openbaarvervoerssystemen en duurzame 
wijkplanning, waaronder de aanleg van 
fietspaden; verlangt dat de organisatie van 
het vervoer tussen stad en platteland wordt 
verbeterd;

4. merkt op dat steden het meest te lijden 
hebben van filevorming, luchtvervuiling en 
geluidsoverlast; meent in dit verband dat 
steden een grote bijdrage kunnen leveren 
aan de bestrijding van de 
klimaatverandering door middel van 
intelligente lokale 
openbaarvervoerssystemen en duurzame 
wijkplanning, waaronder de aanleg van 
fietspaden; verlangt dat de organisatie van 
het vervoer tussen stad en platteland wordt 
verbeterd; is van mening dat de 
thematische gebieden milieu- en 
gezondheidsbescherming een voorname 
rol moeten krijgen die de belangen van de 
interne markt te boven gaat;

Or. de

Amendement 29
Iosif Matula
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat steden het meest te lijden 
hebben van filevorming, luchtvervuiling en 
geluidsoverlast; meent in dit verband dat 
steden een grote bijdrage kunnen leveren 
aan de bestrijding van de 
klimaatverandering door middel van 
intelligente lokale 
openbaarvervoerssystemen en duurzame 
wijkplanning, waaronder de aanleg van 
fietspaden; verlangt dat de organisatie van 
het vervoer tussen stad en platteland wordt 
verbeterd;

4. merkt op dat steden het meest te lijden 
hebben van filevorming, luchtvervuiling en 
geluidsoverlast; meent in dit verband dat 
steden een grote bijdrage kunnen leveren 
aan de bestrijding van de 
klimaatverandering door middel van 
intelligente lokale 
openbaarvervoerssystemen en duurzame 
wijkplanning, waaronder de aanleg van 
fietspaden; verlangt dat de organisatie van 
het vervoer tussen stad en platteland wordt 
verbeterd; herinnert eraan dat het drukke 
verkeer in stedelijke en randstedelijke 
gebieden hogere brandstofkosten en 
vervuilende uitstoot met zich meebrengen;

Or. ro

Amendement 30
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. kaart opnieuw het probleem aan 
van de strijd tegen de klimaatverandering, 
in het bijzonder de richtlijn tot opname 
van de burgerluchtvaartactiviteiten in de 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap, en de eventuele uitbreiding 
ervan tot de zeevervoerssector, waardoor 
de directe en indirecte kosten van de 
vervoerssector, die bepalend zijn voor de 
toestroom van mensen en goederen in de 
ultraperifere regio’s, zouden kunnen 
stijgen;

Or. pt
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Amendement 31
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op de specifieke behoeften van 
eilanden als het gaat om een doeltreffende 
aansluiting op het vasteland en de 
toepassing van het 
transportequivalentbeginsel, op de 
specifieke kenmerken van perifere regio’s, 
alsook op de spilfunctie van korte 
zeevaartroutes en binnenlandse 
waterwegen, plaatsen waar veel 
ongebruikt potentieel voorhanden is voor 
de verdere ontwikkeling van de interne 
markt en de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 32
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. hecht belang aan het opstellen van 
alternatieve interregionale personen- en 
goederenvervoersplannen voor 
crisissituaties vanwege natuurrampen;

Or. ro

Amendement 33
Petru Constantin Luhan
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat het ombouwen 
van havens tot daadwerkelijke geschikte 
knooppunten voor vervoer per land en zee 
zal leiden tot het ontstaan van regionale 
zakelijke platforms, die naast hun 
logistieke functies ideale locaties in de 
betreffende regio zullen worden voor 
ondernemingen en voor de industrie die 
dicht bij de markt en de Europese 
corridors voor zeevervoer willen zijn;

Or. ro

Amendement 34
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept dat het 
vervoerspotentieel van de bevaarbare 
binnenwateren niet volledig wordt benut 
en dat deze een steeds belangrijkere rol 
spelen bij het verbinden van de Europese 
zeeën en regio’s en bij het ontwikkelen 
van het achterland in de regio’s;

Or. ro

Amendement 35
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat de scheepvaartsector 
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een belangrijke rol speelt bij de 
totstandbrenging van onderlinge 
verbindingen tussen de oostelijke en 
westelijke delen van de EU, alsook tussen 
de centrale en perifere regio’s ervan; 
roept op ervoor te zorgen dat er bij de 
tenuitvoerlegging van de initiatieven ter 
vermindering van de uitstoot 
(broeikasgassen, zwavel, enz.) geen 
terugwaartse model shift optreedt;

Or. en

Amendement 36
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt de noodzaak het 
territorialiteitsbeginsel te versterken, met 
name voor de eilanden, bergachtige 
gebieden en ultraperifere regio’s, door de 
communautaire wetgeving op dat gebied 
goed te keuren en de financiële bijdrage 
die voor deze regio’s is bestemd, te 
verhogen, zodat hun isolement wordt 
beperkt;

Or. fr


