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Poprawka 1
Jean-Paul Besset

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że między wschodem i 
zachodem UE z jednej strony, a regionami 
centralnymi i peryferyjnymi z drugiej 
strony istnieją znaczne różnice jeśli chodzi 
o infrastrukturę transportową i dostępność 
geograficzną i że należy te różnice 
niwelować; jest zdania, że system 
transportu UE powinien wspierać 
zrównoważony rozwój regionalny i 
spójność terytorialną, co doprowadzi do 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu;

1. zauważa, że między wschodem i 
zachodem UE z jednej strony, a regionami 
centralnymi i peryferyjnymi z drugiej 
strony istnieją znaczne różnice jeśli chodzi 
o infrastrukturę transportową i dostępność 
geograficzną i że należy te różnice 
niwelować; jest zdania, że system 
transportu UE nie powinien przyczyniać 
się do zwiększania natężenia ruchu, lecz 
wspierać zrównoważony rozwój regionalny 
i spójność terytorialną, a także być zgodny 
z celami ochrony różnorodności 
biologicznej i walki ze zmianą klimatu;

Or. fr

Poprawka 2
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że między wschodem i 
zachodem UE z jednej strony, a regionami 
centralnymi i peryferyjnymi z drugiej 
strony istnieją znaczne różnice jeśli chodzi 
o infrastrukturę transportową i dostępność 
geograficzną i że należy te różnice 
niwelować; jest zdania, że system 
transportu UE powinien wspierać 
zrównoważony rozwój regionalny i 
spójność terytorialną, co doprowadzi do 

1. jest przekonany, że sektor transportu, i 
w szczególności sektor infrastruktury 
transportowej, ma wpływ na rozwój 
gospodarczy i społeczny państw, i zachęca 
rządy wszystkich krajów do inwestowania 
w ten sektor;
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utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu;

zauważa, że między wschodem i zachodem 
UE z jednej strony, a regionami 
centralnymi i peryferyjnymi z drugiej 
strony istnieją znaczne różnice jeśli chodzi 
o infrastrukturę transportową i dostępność 
geograficzną i że należy te różnice 
niwelować; jest zdania, że system 
transportu UE powinien wspierać 
zrównoważony rozwój regionalny i 
spójność terytorialną, co doprowadzi do 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu;

Or. lt

Poprawka 3
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że między wschodem i 
zachodem UE z jednej strony, a regionami 
centralnymi i peryferyjnymi z drugiej 
strony istnieją znaczne różnice jeśli chodzi 
o infrastrukturę transportową i dostępność 
geograficzną i że należy te różnice 
niwelować; jest zdania, że system 
transportu UE powinien wspierać 
zrównoważony rozwój regionalny i 
spójność terytorialną, co doprowadzi do 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu;

1. jest przekonany, że sektor transportu, i 
w szczególności sektor infrastruktury 
transportowej, ma wpływ na rozwój 
gospodarczy i społeczny państw, i zachęca 
rządy wszystkich krajów do inwestowania 
w ten sektor; zauważa, że między 
wschodem i zachodem UE z jednej strony, 
a regionami centralnymi i peryferyjnymi z 
drugiej strony istnieją znaczne różnice jeśli 
chodzi o infrastrukturę transportową i 
dostępność geograficzną i że należy te 
różnice niwelować; jest zdania, że system 
transportu UE powinien wspierać 
zrównoważony rozwój regionalny i 
spójność terytorialną, co doprowadzi do 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu;

Or. lt
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Poprawka 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że między wschodem i
zachodem UE z jednej strony, a regionami 
centralnymi i peryferyjnymi z drugiej 
strony istnieją znaczne różnice jeśli chodzi 
o infrastrukturę transportową i dostępność 
geograficzną i że należy te różnice 
niwelować; jest zdania, że system 
transportu UE powinien wspierać 
zrównoważony rozwój regionalny i 
spójność terytorialną, co doprowadzi do 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu;

1. zauważa, że między wschodem i 
zachodem UE z jednej strony, a regionami 
centralnymi i peryferyjnymi z drugiej 
strony istnieją znaczne różnice jeśli chodzi 
o infrastrukturę transportową i dostępność 
geograficzną i że należy te różnice 
stopniowo niwelować w celu stworzenia 
odpowiedniej infrastruktury transportowej 
na całości terytorium Unii Europejskiej; 
jest zdania, że system transportu UE 
powinien wspierać zrównoważony rozwój 
regionalny i spójność terytorialną, co 
doprowadzi do utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu;

Or. ro

Poprawka 5
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że między wschodem i 
zachodem UE z jednej strony, a regionami 
centralnymi i peryferyjnymi z drugiej 
strony istnieją znaczne różnice jeśli chodzi 
o infrastrukturę transportową i dostępność 
geograficzną i że należy te różnice 
niwelować; jest zdania, że system 
transportu UE powinien wspierać 
zrównoważony rozwój regionalny i 
spójność terytorialną, co doprowadzi do 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu;

1. zauważa, że między wschodem i 
zachodem UE z jednej strony, a regionami 
centralnymi, peryferyjnymi i najbardziej 
oddalonymi z drugiej strony istnieją 
znaczne różnice jeśli chodzi o
infrastrukturę transportową i dostępność 
geograficzną i że należy te różnice 
niwelować; jest zdania, że system 
transportu UE powinien wspierać 
zrównoważony rozwój regionalny i 
spójność terytorialną, co doprowadzi do 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu;
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Or. fr

Poprawka 6
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że między wschodem i 
zachodem UE z jednej strony, a regionami 
centralnymi i peryferyjnymi z drugiej 
strony istnieją znaczne różnice jeśli chodzi 
o infrastrukturę transportową i dostępność 
geograficzną i że należy te różnice 
niwelować; jest zdania, że system 
transportu UE powinien wspierać 
zrównoważony rozwój regionalny i 
spójność terytorialną, co doprowadzi do 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu;

1. zauważa, że między wschodem i 
zachodem UE z jednej strony, a regionami 
centralnymi, peryferyjnymi z drugiej 
strony istnieją znaczne różnice jeśli chodzi 
o infrastrukturę transportową i dostępność 
geograficzną i że należy te różnice 
niwelować; jest zdania, że system 
transportu UE powinien wspierać 
zrównoważony rozwój regionalny i 
spójność terytorialną, co doprowadzi do 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu; przypomina, jak 
istotne są instrumenty polityki 
transportowej dla zmniejszania 
ograniczeń dostępności i 
konkurencyjności regionów najbardziej 
oddalonych, czy to w kwestii dostępu do 
rynku wewnętrznego i zagranicznego z 
krajami sąsiadującymi, czy w stosunku do 
stref wewnętrznych tych regionów, 
poprzez rozwój potencjału regionalnych 
portów lotniczych i oraz wewnętrznych 
europejskich połączeń morskich;

Or. pt

Poprawka 7
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że między wschodem i 1. zauważa, że między wschodem i 



AM\877570PL.doc 7/22 PE472.262v01-00

PL

zachodem UE z jednej strony, a regionami 
centralnymi i peryferyjnymi z drugiej 
strony istnieją znaczne różnice jeśli chodzi 
o infrastrukturę transportową i dostępność 
geograficzną i że należy te różnice 
niwelować; jest zdania, że system 
transportu UE powinien wspierać 
zrównoważony rozwój regionalny i 
spójność terytorialną, co doprowadzi do 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu;

zachodem UE z jednej strony, a regionami 
centralnymi, peryferyjnymi i najbardziej 
oddalonymi z drugiej strony istnieją 
znaczne różnice jeśli chodzi o 
infrastrukturę transportową i dostępność 
geograficzną i że należy te różnice 
niwelować; jest zdania, że system 
transportu UE powinien wspierać 
zrównoważony rozwój regionalny i 
spójność terytorialną, co doprowadzi do 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu; podkreśla, że większa 
dostępność infrastruktury oraz 
przeznaczanie większych środków na jej 
rozwój przyczynią się do wzmocnienia 
konkurencyjności poszczególnych 
regionów i w związku z tym również 
konkurencyjności całej Unii Europejskiej 
na rynkach zagranicznych; uważa, że 
zacieśnienie współpracy w sektorze 
transportu może odegrać decydującą rolę i 
umożliwić wszystkim regionom 
zwiększenie ich siły gospodarczej i 
przyciągnięcie większej liczby inwestycji 
bezpośrednich;

Or. ro

Poprawka 8
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że dostępność odgrywa 
zasadniczą rolę w rozwoju regionów 
najbardziej oddalonych oraz że często 
wymaga istnienia na tych obszarach 
złożonej wewnętrznej i zewnętrznej sieci 
usług transportu morskiego i lotniczego 
tworzącej warunki dla mobilności i 
dostępności, które są trudne w regionach 
najbardziej oddalonych, nieposiadających 
alternatywnych systemów transportu 
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wobec systemów morskiego i lotniczego i 
zmuszonych ponadto radzić sobie z 
podwyżką cen transportu, która ma 
negatywne skutki dla gospodarki i życia 
społecznego;

Or. pt

Poprawka 9
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uznaje, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na stopień wykorzystania 
infrastruktury transportowej (mierzony 
według natężenia ruchu) finansowanej z 
funduszy europejskich; jest zdania, że w 
przyszłości z funduszy europejskich 
powinno się finansować nie tylko nowe 
projekty lub projekty modernizacji 
infrastruktury transportowej, lecz także 
naprawy już istniejących głównych 
autostrad w złym stanie, będących 
przyczyną znacznych wąskich gardeł w 
europejskim systemie transportu i często 
ulegających uszkodzeniom, na których to 
autostradach często dochodzi do 
wypadków;

Or. en

Poprawka 10
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje na rolę, jaką polityka spójności 
odgrywa w rozwijaniu infrastruktury 

2. wskazuje na rolę, jaką polityka spójności 
odgrywa w rozwijaniu infrastruktury 
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transportowej; zwraca uwagę na brak 
zasobów finansowych w kilku państwach 
członkowskich; jest zdania, że dla sektora 
transportu niezbędne są nowe instrumenty 
finansowe; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia wystarczających środków 
krajowych przy planowaniu budżetu i 
wystarczających zdolności w zakresie 
planowania i realizacji;

transportowej; zwraca uwagę na brak 
zasobów finansowych w kilku państwach 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia 
wystarczających środków krajowych przy 
planowaniu budżetu i wystarczających 
zdolności w zakresie planowania i 
realizacji;

Or. en

Poprawka 11
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje na rolę, jaką polityka spójności 
odgrywa w rozwijaniu infrastruktury 
transportowej; zwraca uwagę na brak 
zasobów finansowych w kilku państwach 
członkowskich; jest zdania, że dla sektora 
transportu niezbędne są nowe instrumenty 
finansowe; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia wystarczających środków 
krajowych przy planowaniu budżetu i 
wystarczających zdolności w zakresie 
planowania i realizacji;

2. wskazuje na rolę, jaką polityka spójności 
odgrywa w rozwijaniu infrastruktury 
transportowej; zwraca uwagę na brak 
zasobów finansowych w kilku państwach 
członkowskich; jest zdania, że dla sektora 
transportu niezbędne są nowe instrumenty 
finansowe; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia wystarczających środków 
krajowych i regionalnych przy planowaniu 
budżetu i wystarczających zdolności w 
zakresie planowania i realizacji;

Or. pt

Poprawka 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje na rolę, jaką polityka spójności 
odgrywa w rozwijaniu infrastruktury 
transportowej; zwraca uwagę na brak 

2. wskazuje na rolę, jaką polityka spójności 
odgrywa w rozwijaniu infrastruktury 
transportowej; zwraca uwagę na brak 
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zasobów finansowych w kilku państwach 
członkowskich; jest zdania, że dla sektora 
transportu niezbędne są nowe instrumenty 
finansowe; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia wystarczających środków 
krajowych przy planowaniu budżetu i 
wystarczających zdolności w zakresie 
planowania i realizacji;

zasobów finansowych w kilku państwach 
członkowskich; jest zdania, że dla sektora 
transportu niezbędne są nowe instrumenty 
finansowe, które pozwolą zarówno na 
wsparcie tego sektora, jak i na osiągniecie 
spójności terytorialnej; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia 
wystarczających środków krajowych przy 
planowaniu budżetu i wystarczających 
zdolności w zakresie planowania i 
realizacji;

Or. ro

Poprawka 13
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje na rolę, jaką polityka spójności 
odgrywa w rozwijaniu infrastruktury 
transportowej; zwraca uwagę na brak 
zasobów finansowych w kilku państwach 
członkowskich; jest zdania, że dla sektora 
transportu niezbędne są nowe instrumenty 
finansowe; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia wystarczających środków 
krajowych przy planowaniu budżetu i 
wystarczających zdolności w zakresie 
planowania i realizacji;

2. wskazuje na rolę, jaką polityka spójności 
odgrywa w rozwijaniu infrastruktury 
transportowej; zwraca uwagę na brak 
zasobów finansowych w kilku państwach 
członkowskich; jest zdania, nie 
kwestionując jednocześnie celów ani 
znaczenia zasobów polityki spójności, że 
dla sektora transportu niezbędne są nowe 
instrumenty finansowe; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia 
wystarczających środków krajowych przy 
planowaniu budżetu i wystarczających 
zdolności w zakresie planowania i 
realizacji;

Or. en

Poprawka 14
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje na rolę, jaką polityka spójności 
odgrywa w rozwijaniu infrastruktury 
transportowej; zwraca uwagę na brak 
zasobów finansowych w kilku państwach 
członkowskich; jest zdania, że dla sektora 
transportu niezbędne są nowe instrumenty 
finansowe; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia wystarczających środków 
krajowych przy planowaniu budżetu i 
wystarczających zdolności w zakresie 
planowania i realizacji;

2. wskazuje na rolę, jaką polityka spójności 
odgrywa w rozwijaniu infrastruktury 
transportowej; zwraca uwagę na brak 
zasobów finansowych w kilku państwach 
członkowskich; jest zdania, że dla sektora 
transportu niezbędne są nowe instrumenty 
finansowe; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia wystarczających środków 
krajowych przy planowaniu budżetu i 
wystarczających zdolności w zakresie 
planowania i realizacji; podkreśla, że 
podniesienie poziomu współfinansowania 
ze środków Unii Europejskiej 
przedsięwzięć na rzecz infrastruktury 
transportowej w regionach konwergencji 
może się przyczynić do lepszego 
wykorzystania pomocy UE;

Or. ro

Poprawka 15
Jean-Paul Besset

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina zalecenie Komisji, zgodnie 
z którym należy w bardziej skuteczny 
sposób wykorzystywać zasoby polityki 
spójności i nadawać priorytetowy 
charakter projektom z zakresu transportu, 
które zwiększają zrównoważony rozwój i 
które stanowią część już istniejących 
zintegrowanych strategii transportowych;

Or. en

Poprawka 16
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Franck Proust, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid
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Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że sieci transportowe 
odgrywają pierwszoplanową rolę w 
polityce dotyczącej zagospodarowania 
przestrzennego; zauważa, że duże systemy 
transportu, takie jak szybkie linie 
kolejowe, stwarzają możliwość lepszego 
dostępu do niektórych terytoriów i są 
ważną dźwignią lokalnego rozwoju sieci; 
podkreśla znaczenie tworzenia 
konkretnych projektów zagospodarowania 
przestrzeni wokół tych dużych systemów, 
we współpracy z jak największą liczbą 
partnerów (władz lokalnych, regionalnych 
i krajowych, podmiotów prywatnych, 
społeczeństwa obywatelskiego);

Or. fr

Poprawka 17
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina zasadniczą rolę polityki 
regionalnej w subsydiowaniu skrośnym 
niezbędnym dla zrównoważonego rozwoju 
transportu w Europie, która zapewnia 
inwestycje w infrastrukturę w 
poszczególnych regionach w zależności od 
ich zamożności; podkreśla, jak istotne jest 
zachowanie zasadniczego finansowania 
projektów infrastrukturalnych 
realizowanych w ramach polityki 
spójności;

Or. fr
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Poprawka 18
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca się o dopilnowanie tego, by 
programy unijnej współpracy 
międzyregionalnej były widoczne i 
otrzymywały odpowiednie finansowanie, 
gdyż stanowią integralną część unijnej 
polityki spójności, odgrywają ważną rolę 
we wdrażaniu polityki Unii w zakresie 
strategii makroregionalnych i umożliwiają 
państwom członkowskim Unii skuteczne 
podejmowanie wspólnych wyzwań, takich 
jak zapewnienie lepszych połączeń 
transportowych;

Or. lt

Poprawka 19
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. nie zgadza się na zaproponowaną 
formę przyszłego instrumentu na rzecz 
tworzenia europejskiej sieci połączeń; 
uważa, że polityka spójności jest 
sprawdzonym instrumentem finansowania 
projektów infrastrukturalnych w mniej 
rozwiniętych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej; jest przekonany, że 
kluczowe projekty infrastrukturalne 
powinny być w dalszym ciągu 
finansowane głównie przez państwa 
członkowskie, a nawet przez podmioty 
rynkowe, we współpracy z sektorem 
prywatnym;

Or. cs
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Poprawka 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że transport miejski 
podlega zasadzie pomocniczości; podkreśla 
jednak, że współpraca, koordynacja i 
finansowanie na szczeblu europejskim 
umożliwiłyby organom lokalnym 
sprostanie wyzwaniom, przed którymi 
stoją; podkreśla znaczenie współpracy 
międzyregionalnej i transgranicznej w 
odniesieniu do rozwijania sieci 
transportu;

3. przypomina, że transport miejski 
podlega zasadzie pomocniczości; podkreśla 
jednak, że współpraca, koordynacja i 
finansowanie na szczeblu europejskim 
umożliwiłyby organom lokalnym 
sprostanie wyzwaniom, przed którymi 
stoją, i jednocześnie przyczyniłyby się do 
zwiększenia rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz spójności 
społecznej dzięki zintegrowanemu 
planowaniu systemów transportu na 
obszarach miejskich, podmiejskich i 
wiejskich;

Or. fr

Poprawka 21
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że transport miejski 
podlega zasadzie pomocniczości; podkreśla 
jednak, że współpraca, koordynacja i 
finansowanie na szczeblu europejskim 
umożliwiłyby organom lokalnym 
sprostanie wyzwaniom, przed którymi 
stoją; podkreśla znaczenie współpracy 
międzyregionalnej i transgranicznej w 
odniesieniu do rozwijania sieci transportu;

3. przypomina, że transport miejski 
podlega zasadzie pomocniczości; podkreśla 
jednak, że współpraca, koordynacja i 
finansowanie na szczeblu europejskim 
umożliwiłyby organom lokalnym 
sprostanie wyzwaniom, przed którymi 
stoją; podkreśla znaczenie współpracy 
międzyregionalnej i transgranicznej w 
odniesieniu do rozwijania sieci transportu; 
wzywa do wskazania rozwiązań mających 
na celu zmniejszenie zużycia paliwa w 
transporcie lokalnym przy użyciu nowych 
inteligentnych i czystych technologii;
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Or. ro

Poprawka 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest zdania, że makroregiony i 
strategie na rzecz ich rozwoju mogą 
odgrywać bardziej aktywną rolę we 
wdrażaniu spójnej, skutecznej i 
zrównoważonej polityki transportowej;

Or. bg

Poprawka 23
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina o konieczności 
propagowania „dobrej praktyki” w 
zakresie transportu tak, aby zachęcać do 
innowacyjnego i zrównoważonego 
podejścia do środków transportu na 
obszarach miejskich, podmiejskich i 
wiejskich;

Or. fr

Poprawka 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, jak ważne jest 
przygotowanie, zaplanowanie i wdrożenie 
wspólnych strategii na szczeblu 
transgranicznym w zakresie 
infrastruktury transportowej bez względu 
na to, czy dotyczą one dużych korytarzy 
towarowych i transeuropejskich sieci 
transportowych, czy też planowania 
regionalnych, lokalnych i miejskich 
systemów transportu w zależności od 
rozmieszczenia obszarów życia i skupisk 
populacji; podkreśla w związku z tym 
znaczenie europejskiej współpracy 
terytorialnej dla wypracowania tych 
skoordynowanych strategii oraz pilny 
charakter niektórych inwestycji 
transgranicznych; wzywa, aby wszelka 
koordynacja na szczeblu 
makroregionalnym zawierała w swojej 
strategii pogłębioną analizę integracji 
sieci transportowych w celu osiągnięcia 
rzeczywistej spójności społecznej i 
terytorialnej;

Or. fr

Poprawka 25
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że skuteczna sieć transportowa 
w Europie wymaga poważnych nakładów 
finansowych, oraz że powinien być w 
związku z tym możliwy dostęp do 
zróżnicowanych źródeł finansowania, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych; w 
związku z tym wzywa do podkreślania 
wagi partnerstw publiczno-prywatnych; 
uważa, że EBI powinien w większym 
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stopniu zaangażować się w finansowanie 
infrastruktury TEN-T;

Or. ro

Poprawka 26
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że obywatele i 
przedsiębiorstwa Unii Europejskiej 
czerpią bezpośrednie korzyści z 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu, mającego na celu redukcję 
czasu i środków poświęcanych na 
transport towarów i osób, jak również 
większą integrację rynków;

Or. ro

Poprawka 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że miasta najbardziej cierpią z 
powodu przeciążenia, zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu; w tym kontekście 
wyraża przekonanie, że miasta mogą w 
głównej mierze przyczynić się do 
zwalczania zmian klimatu za pomocą 
inteligentnych systemów lokalnego 
transportu publicznego i zrównoważonego 
planowania miejsko-rejonowego, w tym 
tworzenia ścieżek rowerowych; wzywa do 
usprawnienia połączeń transportowych 
między miastami a wsią;

4. zauważa, że obszary miejskie 
najbardziej cierpią z powodu przeciążenia, 
zanieczyszczenia powietrza i hałasu; w tym 
kontekście wyraża przekonanie, że obszary 
te mogą w głównej mierze przyczynić się 
do zwalczania zmian klimatu za pomocą 
inteligentnych systemów lokalnego 
transportu publicznego i zrównoważonego 
planowania miejsko-rejonowego, w tym 
tworzenia ścieżek rowerowych; wzywa do 
usprawnienia połączeń transportowych 
między obszarami miejskimi, 
podmiejskimi i wsią;
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Or. fr

Poprawka 28
Richard Seeber

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że miasta najbardziej cierpią z 
powodu przeciążenia, zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu; w tym kontekście 
wyraża przekonanie, że miasta mogą w 
głównej mierze przyczynić się do 
zwalczania zmian klimatu za pomocą 
inteligentnych systemów lokalnego 
transportu publicznego i zrównoważonego 
planowania miejsko-rejonowego, w tym 
tworzenia ścieżek rowerowych; wzywa do 
usprawnienia połączeń transportowych 
między miastami a wsią;

4. zauważa, że miasta najbardziej cierpią z 
powodu przeciążenia, zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu; w tym kontekście 
wyraża przekonanie, że miasta mogą w 
głównej mierze przyczynić się do 
zwalczania zmian klimatu za pomocą 
inteligentnych systemów lokalnego 
transportu publicznego i zrównoważonego 
planowania miejsko-rejonowego, w tym 
tworzenia ścieżek rowerowych; wzywa do 
usprawnienia połączeń transportowych 
między miastami a wsią; uważa, że 
kwestiom ochrony środowiska i zdrowia 
należy przypisać szczególną wagę, większą 
niż interesom rynku wewnętrznego;

Or. de

Poprawka 29
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że miasta najbardziej cierpią z 
powodu przeciążenia, zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu; w tym kontekście 
wyraża przekonanie, że miasta mogą w 
głównej mierze przyczynić się do 
zwalczania zmian klimatu za pomocą 
inteligentnych systemów lokalnego 
transportu publicznego i zrównoważonego 
planowania miejsko-rejonowego, w tym 

4. zauważa, że miasta najbardziej cierpią z 
powodu przeciążenia, zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu; w tym kontekście 
wyraża przekonanie, że miasta mogą w 
głównej mierze przyczynić się do 
zwalczania zmian klimatu za pomocą 
inteligentnych systemów lokalnego 
transportu publicznego i zrównoważonego 
planowania miejsko-rejonowego, w tym 
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tworzenia ścieżek rowerowych; wzywa do 
usprawnienia połączeń transportowych 
między miastami a wsią;

tworzenia ścieżek rowerowych; wzywa do 
usprawnienia połączeń transportowych 
między miastami a wsią; przypomina, że 
zatory na drogach na obszarach miejskich 
i podmiejskich pociągają za sobą wzrost 
kosztów zużycia paliwa oraz zwiększenie 
emisji zanieczyszczeń;

Or. ro

Poprawka 30
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. ponownie podnosi kwestię walki ze 
zmianą klimatu, w szczególności w 
kontekście dyrektywy mającej na celu 
włączenie emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z lotnictwa cywilnego do 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
oraz w odniesieniu do prawdopodobnego 
objęcia zakresem jej stosowania sektora 
transportu morskiego, co może skutkować 
podniesieniem bezpośrednich i pośrednich 
kosztów związanych z sektorem transportu 
i mieć w ten sposób decydujący wpływ na 
przepływ pasażerów i towarów w 
regionach najbardziej oddalonych;

Or. pt

Poprawka 31
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla szczególne potrzeby 
obszarów wyspiarskich, dotyczące 
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skutecznych połączeń z kontynentem oraz 
zastosowania równoważnych rozwiązań w 
transporcie, oraz specyficzny charakter 
regionów najbardziej oddalonych, jak 
również zasadnicze znaczenie transportu 
morskiego bliskiego zasięgu i żeglugi 
śródlądowej jako dziedzin o potencjale 
wykorzystanym w stopniu 
niewystarczającym dla dalszego rozwoju 
rynku wewnętrznego oraz realizacji celów 
polityki spójności;

Or. en

Poprawka 32
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że należy opracować plany 
reagowania kryzysowego dla transportu 
międzyregionalnego osób i towarów w 
sytuacjach kryzysowych spowodowanych 
katastrofą naturalną;

Or. ro

Poprawka 33
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że przekształcanie portów w 
prawdziwe współmodalne węzły 
komunikacyjne, umożliwiające zmianę 
środka transportu z lądowego na wodny, 
będzie się wiązało ze stworzeniem 
regionalnych platform gospodarczych, 
które poza swoimi funkcjami 
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logistycznymi, staną się również idealnymi 
na skalę regionu lokalizacjami dla 
przedsiębiorstw i branż przemysłowych 
chcących utrzymać bliskie stosunki z 
rynkiem i połączenie z europejskimi 
korytarzami transportu morskiego;

Or. ro

Poprawka 34
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że potencjał wodnego 
transportu śródlądowego nie jest w pełni 
wykorzystywany oraz że transport ten 
będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę w 
tworzeniu połączeń między morzami i 
regionami europejskimi, jak również w 
rozwoju regionów położonych w głębi 
lądu;

Or. ro

Poprawka 35
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na to, że sektor 
transportu morskiego odgrywa ważną rolę 
jako element łączący regiony wschodnie i 
zachodnie, jak również centralne i 
peryferyjne Unii Europejskiej; wzywa, aby 
dopilnować tego, by podczas wdrażania 
przedsięwzięć na rzecz redukcji emisji 
(gazów cieplarnianych, siarki itp.) 
unikano korzystania z uwsteczniającego 
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transportu modalnego;

Or. en

Poprawka 36
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
zasady „ciągłości terytorialnej”, w 
szczególności w stosunku do wysp, 
regionów górskich i regionów najbardziej 
oddalonych poprzez przyjęcie 
prawodawstwa wspólnotowego oraz 
zwiększanie nakładów finansowych 
przeznaczonych na rzecz tych regionów w 
celu ograniczenia ich izolacji.

Or. fr


