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Predlog spremembe 1
Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja 
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da obstajajo velike razlike v 
prometni infrastrukturi in geografski 
dostopnosti med vzhodom in zahodom 
Evropske unije pa tudi med osrednjimi in 
obrobnimi regijami ter da se je temu 
vprašanju treba posvetiti; meni, da bi 
moral prometni sistem Evropske unije 
podpirati uravnotežen regionalni razvoj in 
teritorialno kohezijo, ki bosta omogočila 
oblikovanje enotnega evropskega 
prometnega prostora;

1. ugotavlja, da obstajajo velike razlike v 
prometni infrastrukturi in geografski 
dostopnosti med vzhodom in zahodom 
Evropske unije pa tudi med osrednjimi in 
obrobnimi regijami ter da se je temu 
vprašanju treba posvetiti; meni, da 
prometni sistem Evropske unije ne bi smel 
spodbujati povečevanja prometa, temveč 
bi moral podpirati uravnotežen regionalni 
razvoj in teritorialno kohezijo ter 
upoštevati cilje ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in boja proti podnebnim 
spremembam;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja 
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da obstajajo velike razlike v 
prometni infrastrukturi in geografski 
dostopnosti med vzhodom in zahodom 
Evropske unije pa tudi med osrednjimi in 
obrobnimi regijami ter da se je temu 
vprašanju treba posvetiti; meni, da bi moral 
prometni sistem Evropske unije podpirati 
uravnotežen regionalni razvoj in 
teritorialno kohezijo, ki bosta omogočila 
oblikovanje enotnega evropskega 

1. je prepričan, da prometni sektor in 
zlasti prometna infrastruktura vplivajo na 
gospodarski in družbeni razvoj držav, in 
spodbuja vlade vseh držav k vlaganju v ta 
sektor;
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prometnega prostora;
ugotavlja, da obstajajo velike razlike v 
prometni infrastrukturi in geografski 
dostopnosti med vzhodom in zahodom 
Evropske unije pa tudi med osrednjimi in 
obrobnimi regijami ter da se je temu 
vprašanju treba posvetiti; meni, da bi moral 
prometni sistem Evropske unije podpirati 
uravnotežen regionalni razvoj in 
teritorialno kohezijo, ki bosta omogočila 
oblikovanje enotnega evropskega 
prometnega prostora;

Or. lt

Predlog spremembe 3
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da obstajajo velike razlike v 
prometni infrastrukturi in geografski 
dostopnosti med vzhodom in zahodom 
Evropske unije pa tudi med osrednjimi in 
obrobnimi regijami ter da se je temu 
vprašanju treba posvetiti; meni, da bi moral 
prometni sistem Evropske unije podpirati 
uravnotežen regionalni razvoj in 
teritorialno kohezijo, ki bosta omogočila 
oblikovanje enotnega evropskega 
prometnega prostora;

1. je prepričan, da prometni sektor in 
zlasti prometna infrastruktura vplivajo na 
gospodarski in družbeni razvoj držav, in 
spodbuja vlade vseh držav k vlaganju v ta 
sektor; ugotavlja, da obstajajo velike 
razlike v prometni infrastrukturi in 
geografski dostopnosti med vzhodom in 
zahodom Evropske unije pa tudi med 
osrednjimi in obrobnimi regijami ter da se 
je temu vprašanju treba posvetiti; meni, da 
bi moral prometni sistem Evropske unije 
podpirati uravnotežen regionalni razvoj in 
teritorialno kohezijo, ki bosta omogočila 
oblikovanje enotnega evropskega 
prometnega prostora;

Or. lt

Predlog spremembe 4
Vasilica Viorica Dăncilă
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Osnutek mnenja 
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da obstajajo velike razlike v 
prometni infrastrukturi in geografski 
dostopnosti med vzhodom in zahodom 
Evropske unije pa tudi med osrednjimi in 
obrobnimi regijami ter da se je temu 
vprašanju treba posvetiti; meni, da bi 
moral prometni sistem Evropske unije 
podpirati uravnotežen regionalni razvoj in 
teritorialno kohezijo, ki bosta omogočila 
oblikovanje enotnega evropskega 
prometnega prostora;

1. ugotavlja, da obstajajo velike razlike v 
prometni infrastrukturi in geografski 
dostopnosti med vzhodom in zahodom 
Evropske unije pa tudi med osrednjimi in 
obrobnimi regijami ter da je treba to 
vprašanje postopoma razrešiti in v ta 
namen vzpostaviti dobro prometno 
infrastrukturo po vsej Evropski uniji; 
meni, da bi moral prometni sistem 
Evropske unije podpirati uravnotežen 
regionalni razvoj in teritorialno kohezijo, 
ki bosta omogočila oblikovanje enotnega 
evropskega prometnega prostora;

Or. ro

Predlog spremembe 5
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja 
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da obstajajo velike razlike v 
prometni infrastrukturi in geografski 
dostopnosti med vzhodom in zahodom 
Evropske unije pa tudi med osrednjimi in
obrobnimi regijami ter da se je temu 
vprašanju treba posvetiti; meni, da bi moral 
prometni sistem Evropske unije podpirati 
uravnotežen regionalni razvoj in 
teritorialno kohezijo, ki bosta omogočila 
oblikovanje enotnega evropskega 
prometnega prostora;

1. ugotavlja, da obstajajo velike razlike v 
prometni infrastrukturi in geografski 
dostopnosti med vzhodom in zahodom 
Evropske unije pa tudi med osrednjimi ter
obrobnimi in najbolj oddaljenimi regijami 
ter da se je temu vprašanju treba posvetiti; 
meni, da bi moral prometni sistem 
Evropske unije podpirati uravnotežen 
regionalni razvoj in teritorialno kohezijo, 
ki bosta omogočila oblikovanje enotnega 
evropskega prometnega prostora;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Nuno Teixeira
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Osnutek mnenja 
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da obstajajo velike razlike v 
prometni infrastrukturi in geografski 
dostopnosti med vzhodom in zahodom 
Evropske unije pa tudi med osrednjimi in 
obrobnimi regijami ter da se je temu 
vprašanju treba posvetiti; meni, da bi moral 
prometni sistem Evropske unije podpirati 
uravnotežen regionalni razvoj in 
teritorialno kohezijo, ki bosta omogočila 
oblikovanje enotnega evropskega 
prometnega prostora;

1. ugotavlja, da obstajajo velike razlike v 
prometni infrastrukturi in geografski 
dostopnosti med vzhodom in zahodom 
Evropske unije pa tudi med osrednjimi in 
obrobnimi regijami ter da se je temu 
vprašanju treba posvetiti; meni, da bi moral 
prometni sistem Evropske unije podpirati 
uravnotežen regionalni razvoj in 
teritorialno kohezijo, ki bosta omogočila 
oblikovanje enotnega evropskega 
prometnega prostora; opozarja na pomen, 
ki ga imajo instrumenti prometne politike 
za zmanjšanje primanjkljaja glede 
dostopnosti in konkurenčnega položaja 
najbolj oddaljenih regij, bodisi glede 
dostopa do notranjega trga in zunanjega 
trga s sosednjimi državami bodisi v zvezi z 
njihovimi notranjimi območji, s tem ko 
razvijajo potencial regionalnih letališč in 
pomorskih povezav znotraj Evrope;

Or. pt

Predlog spremembe 7
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja 
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da obstajajo velike razlike v 
prometni infrastrukturi in geografski 
dostopnosti med vzhodom in zahodom 
Evropske unije pa tudi med osrednjimi in 
obrobnimi regijami ter da se je temu 
vprašanju treba posvetiti; meni, da bi moral 
prometni sistem Evropske unije podpirati 
uravnotežen regionalni razvoj in 
teritorialno kohezijo, ki bosta omogočila 

1. ugotavlja, da obstajajo velike razlike v 
prometni infrastrukturi in geografski 
dostopnosti med vzhodom in zahodom 
Evropske unije pa tudi med osrednjimi in 
obrobnimi regijami ter da se je temu 
vprašanju treba posvetiti; meni, da bi moral 
prometni sistem Evropske unije podpirati 
uravnotežen regionalni razvoj in 
teritorialno kohezijo, ki bosta omogočila 
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oblikovanje enotnega evropskega 
prometnega prostora;

oblikovanje enotnega evropskega 
prometnega prostora; poudarja, da bosta 
lažji dostop in boljša opremljenost z 
infrastrukturo prispevala h krepitvi 
konkurenčnosti regij in posledično 
konkurenčnosti celotne Evropske unije na 
zunanjem trgu; meni, da bo utrditev 
sodelovanja v prometnem sektorju imela 
ključno vlogo in da bo vsem regijam 
omogočila, da povečajo svojo gospodarsko 
moč in pritegnejo več neposrednih naložb;

Or. ro

Predlog spremembe 8
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja 
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da je dostopnost osrednjega 
pomena pri razvoju najbolj oddaljenih 
regij, kjer pogosto terja obstoj zapletene 
notranje in zunanje mreže storitev 
pomorskega in zračnega prometa, kar 
ustvarja težke pogoje za mobilnost in 
dostopnost v najbolj oddaljenih regijah, ki 
nimajo druge možnosti kot letalski in 
pomorski prevoz ter se morajo poleg tega 
spopadati z zvišanjem cen prevoza, ki ima 
samo po sebi negativne posledice na 
gospodarskem in družbenem področju;

Or. pt

Predlog spremembe 9
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja 
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je treba nameniti večjo 
pozornost izrabi prometne infrastrukture 
(merjeno v obsegu prometa), ki se 
financirajo iz evropskih skladov; meni, da 
evropski skladi v prihodnosti ne bi smeli 
financirati le novih projektov ali projektov 
za posodobitev prometne infrastrukture, 
temveč tudi popravila obstoječih glavnih 
avtocest v slabem stanju, na katerih 
pogosto prihaja do poškodb cestišča in 
nesreč ter ki so vzrok za velika ozka grla v 
evropskem prometnem sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 10
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja 
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja vlogo kohezijske politike pri 
razvoju prometne infrastrukture; opozarja 
na pomanjkanje finančnih sredstev v več 
državah članicah; meni, da prometni 
sektor potrebuje nove finančne 
instrumente; poziva države članice, naj pri 
načrtovanju svojih proračunov zagotovijo 
dovolj nacionalnih sredstev ter ustrezno 
načrtovanje projektov in izvedbene 
zmogljivosti;

2. poudarja vlogo kohezijske politike pri 
razvoju prometne infrastrukture; opozarja 
na pomanjkanje finančnih sredstev v več 
državah članicah; poziva države članice, 
naj pri načrtovanju svojih proračunov 
zagotovijo dovolj nacionalnih sredstev ter 
ustrezno načrtovanje projektov in 
izvedbene zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 11
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja 
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja vlogo kohezijske politike pri 
razvoju prometne infrastrukture; opozarja 
na pomanjkanje finančnih sredstev v več 
državah članicah; meni, da prometni sektor 
potrebuje nove finančne instrumente; 
poziva države članice, naj pri načrtovanju 
svojih proračunov zagotovijo dovolj 
nacionalnih sredstev ter ustrezno 
načrtovanje projektov in izvedbene 
zmogljivosti;

2. poudarja vlogo kohezijske politike pri 
razvoju prometne infrastrukture; opozarja 
na pomanjkanje finančnih sredstev v več 
državah članicah; meni, da prometni sektor 
potrebuje nove finančne instrumente; 
poziva države članice, naj pri načrtovanju 
svojih proračunov zagotovijo dovolj 
nacionalnih in regionalnih sredstev ter 
ustrezno načrtovanje projektov in 
izvedbene zmogljivosti;

Or. pt

Predlog spremembe 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja 
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja vlogo kohezijske politike pri 
razvoju prometne infrastrukture; opozarja 
na pomanjkanje finančnih sredstev v več 
državah članicah; meni, da prometni sektor 
potrebuje nove finančne instrumente; 
poziva države članice, naj pri načrtovanju 
svojih proračunov zagotovijo dovolj 
nacionalnih sredstev ter ustrezno 
načrtovanje projektov in izvedbene 
zmogljivosti;

2. poudarja vlogo kohezijske politike pri 
razvoju prometne infrastrukture; opozarja 
na pomanjkanje finančnih sredstev v več 
državah članicah; meni, da prometni sektor 
potrebuje nove finančne instrumente, ki 
bodo omogočali tako podporo temu 
sektorju kot teritorialni koheziji; poziva 
države članice, naj pri načrtovanju svojih 
proračunov zagotovijo dovolj nacionalnih 
sredstev ter ustrezno načrtovanje projektov 
in izvedbene zmogljivosti;

Or. ro

Predlog spremembe 13
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja 
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja vlogo kohezijske politike pri 
razvoju prometne infrastrukture; opozarja 
na pomanjkanje finančnih sredstev v več 
državah članicah; meni, da prometni sektor 
potrebuje nove finančne instrumente; 
poziva države članice, naj pri načrtovanju 
svojih proračunov zagotovijo dovolj 
nacionalnih sredstev ter ustrezno 
načrtovanje projektov in izvedbene 
zmogljivosti;

2. poudarja vlogo kohezijske politike pri 
razvoju prometne infrastrukture; opozarja 
na pomanjkanje finančnih sredstev v več 
državah članicah; meni, da prometni sektor 
potrebuje nove finančne instrumente, 
vendar ne na račun ciljev in sredstev 
kohezijske politike; poziva države članice, 
naj pri načrtovanju svojih proračunov 
zagotovijo dovolj nacionalnih sredstev ter 
ustrezno načrtovanje projektov in 
izvedbene zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 14
Iosif Matula

Osnutek mnenja 
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja vlogo kohezijske politike pri 
razvoju prometne infrastrukture; opozarja 
na pomanjkanje finančnih sredstev v več 
državah članicah; meni, da prometni sektor 
potrebuje nove finančne instrumente; 
poziva države članice, naj pri načrtovanju 
svojih proračunov zagotovijo dovolj 
nacionalnih sredstev ter ustrezno 
načrtovanje projektov in izvedbene 
zmogljivosti;

2. poudarja vlogo kohezijske politike pri 
razvoju prometne infrastrukture; opozarja 
na pomanjkanje finančnih sredstev v več 
državah članicah; meni, da prometni sektor 
potrebuje nove finančne instrumente; 
poziva države članice, naj pri načrtovanju 
svojih proračunov zagotovijo dovolj 
nacionalnih sredstev ter ustrezno 
načrtovanje projektov in izvedbene 
zmogljivosti; vztraja, da lahko povečanje 
sofinanciranja Evropske unije za projekte 
prometne infrastrukture v konvergenčnih 
regijah pripomore k izboljšanju črpanja 
evropske pomoči;

Or. ro

Predlog spremembe 15
Jean-Paul Besset
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Osnutek mnenja 
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja na priporočilo Komisije, da 
je treba učinkoviteje uporabljati sredstva 
kohezijske politike in dati prednost 
projektom na področju prometa, ki 
povečujejo trajnostnost in so del 
obstoječih celostnih prometnih strategij;

Or. en

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

Osnutek mnenja 
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da imajo prometna omrežja 
glavno vlogo pri politikah načrtovanja 
rabe prostora; ugotavlja, da veliki objekti 
prometne infrastrukture, kot so hitre 
železniške proge, prispevajo k odpiranju 
ozemelj in so tudi pomemben vzvod 
lokalnega razvojnega omrežja; poudarja 
pomen izvajanja konkretnih teritorialnih 
projektov v zvezi z gradnjo teh velikih 
infrastrukturnih objektov s povezovanjem 
čim več partnerjev (lokalnih, regionalnih 
in nacionalnih organov, zasebnih 
akterjev, civilne družbe);

Or. fr

Predlog spremembe 17
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja 
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja na bistveno vlogo regionalne 
politike pri izravnavi, potrebni za 
uravnotežen razvoj prometa v Evropi, tako 
da se zagotovijo naložbe v infrastrukturo v 
regijah glede na njihovo bogastvo; 
poudarja pomen ohranitve pretežnega 
dela finančnih sredstev za infrastrukturo 
v okviru kohezijske politike;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja 
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. zahteva, naj se programom 
medregionalnega sodelovanja Unije 
zagotovijo ustrezna prepoznavnost in 
finančna sredstva, saj so del kohezijske 
politike Unije, imajo pomembno vlogo pri 
izvajanju politike Unije o 
makroregionalnih strategijah in 
pomagajo državam članicam Unije pri 
učinkovitem spopadanju s skupnimi izzivi, 
kot je zagotavljanje boljših prometnih 
povezav;

Or. lt

Predlog spremembe 19
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja 
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. izraža nestrinjanje z oblikovanjem 
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instrumenta za povezovanje Evrope v 
predlagani obliki; meni, da je kohezijska 
politika preizkušen instrument za 
financiranje infrastrukturnih projektov v 
manj razvitih državah članicah Evropske 
unije; je prepričan, da mora biti 
financiranje ključnih infrastrukturnih 
projektov še naprej v pristojnosti držav 
članic, celo trga, z vključitvijo zasebnega 
sektorja;

Or. cs

Predlog spremembe 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja 
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da velja za storitve mestnega 
prevoza načelo subsidiarnosti; vendar 
poudarja, da bi evropsko sodelovanje, 
usklajevanje in financiranje lokalnim 
oblastem omogočili spopadanje z izzivi, ki 
so pred njimi; poudarja pomen 
medregionalnega in čezmejnega 
sodelovanja pri razvoju prometnih omrežij;

3. opozarja, da velja za storitve mestnega 
prevoza načelo subsidiarnosti; vendar 
poudarja, da bi evropsko sodelovanje, 
usklajevanje in financiranje lokalnim 
oblastem omogočila spopadanje z izzivi, ki 
so pred njimi, s spodbujanjem vključujoče 
rasti in boljše kohezije zaradi povezanega 
načrtovanja mestnega, primestnega in 
podeželskega prometa;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Iosif Matula

Osnutek mnenja 
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da velja za storitve mestnega 
prevoza načelo subsidiarnosti; vendar 
poudarja, da bi evropsko sodelovanje, 
usklajevanje in financiranje lokalnim 

3. opozarja, da velja za storitve mestnega 
prevoza načelo subsidiarnosti; vendar 
poudarja, da bi evropsko sodelovanje, 
usklajevanje in financiranje lokalnim 
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oblastem omogočili spopadanje z izzivi, ki 
so pred njimi; poudarja pomen 
medregionalnega in čezmejnega 
sodelovanja pri razvoju prometnih omrežij;

oblastem omogočila spopadanje z izzivi, ki 
so pred njimi; poudarja pomen 
medregionalnega in čezmejnega 
sodelovanja pri razvoju prometnih omrežij;
zahteva, naj se določijo rešitve za 
zmanjšanje porabe goriva v lokalnem 
prometu z uporabo novih inteligentnih in 
čistih tehnologij;

Or. ro

Predlog spremembe 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Osnutek mnenja 
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da imajo lahko makroregije in 
njihove razvojne strategije dejavnejšo 
vlogo pri vzpostavitvi skladne, učinkovite 
in trajnostne prometne politike;

Or. bg

Predlog spremembe 23
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja 
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja na potrebo po širjenju 
„dobrih praks“ na področju prometa, da 
bi spodbudili inovativen in trajnosten 
pristop k prometu v mestnem, primestnem 
in podeželskem okolju;

Or. fr
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Predlog spremembe 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja 
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da je pomembno pripraviti, 
načrtovati in izvajati skupne strategije na 
čezmejni ravni na področju prometnih 
infrastruktur ne glede na to, ali gre za 
velike koridorje za prevoz tovora in
vseevropska prometna omrežja ali le za 
regionalno, lokalno in mestno 
načrtovanje prometa glede na 
gravitacijska območja in prebivalstvo; v 
zvezi s tem poudarja pomen evropskega 
teritorialnega sodelovanja za pripravo teh 
usklajenih strategij in nujnost nekaterih 
čezmejnih naložb; zahteva, naj strategija 
vsakega makroregionalnega usklajevanja 
zajema temeljit razmislek o vključitvi 
prometa, da bi dosegli resnično socialno 
in teritorialno kohezijo;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja 
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da zahteva učinkovito prometno 
omrežje v Evropi velika finančna sredstva 
in da morajo biti za ta namen na voljo 
različni viri financiranja, tako javni kot 
zasebni; v zvezi s tem poziva, da je treba 
poudariti pomen javno-zasebnih 
partnerstev; meni, da bi se morala EIB 
bolj vključiti v financiranje infrastrukture 
TEN-T;

Or. ro
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Predlog spremembe 26
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja 
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da imajo državljani in 
podjetja Evropske unije neposredno korist 
od enotnega evropskega prometnega 
prostora, katerega namen je skrajšati čas 
in zmanjšati sredstva, namenjena prevozu 
blaga in potnikov, ter prispevati k boljši 
povezanosti trgov;

Or. ro

Predlog spremembe 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja 
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so mesta najbolj prizadeta 
zaradi zastojev, onesnaževanja zraka in 
hrupa; glede na to meni, da bi lahko mesta
z inteligentnim sistemom lokalnega 
javnega prevoza in trajnostnim 
načrtovanjem mestnih četrti, pa tudi z 
ureditvijo kolesarskih poti veliko 
prispevala v boju proti podnebnim 
spremembam; poziva k izboljšanju 
prometnih povezav med mesti in
podeželjem;

4. ugotavlja, da so mestna območja najbolj 
prizadeta zaradi zastojev, onesnaževanja 
zraka in hrupa; glede na to meni, da bi 
lahko ta območja z inteligentnim sistemom 
lokalnega javnega prevoza in trajnostnim 
načrtovanjem mestnih četrti, pa tudi z 
ureditvijo kolesarskih poti veliko 
prispevala v boju proti podnebnim 
spremembam; poziva k izboljšanju 
prometnih povezav med mestnimi, 
primestnimi in podeželskimi območji;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Richard Seeber
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Osnutek mnenja 
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so mesta najbolj prizadeta 
zaradi zastojev, onesnaževanja zraka in 
hrupa; glede na to meni, da bi lahko mesta 
z inteligentnim sistemom lokalnega 
javnega prevoza in trajnostnim 
načrtovanjem mestnih četrti, pa tudi z 
ureditvijo kolesarskih poti veliko 
prispevala v boju proti podnebnim 
spremembam; poziva k izboljšanju 
prometnih povezav med mesti in 
podeželjem;

4. ugotavlja, da so mesta najbolj prizadeta 
zaradi zastojev, onesnaževanja zraka in 
hrupa; glede na to meni, da bi lahko mesta 
z inteligentnim sistemom lokalnega 
javnega prevoza in trajnostnim 
načrtovanjem mestnih četrti, pa tudi z 
ureditvijo kolesarskih poti veliko 
prispevala v boju proti podnebnim 
spremembam; poziva k izboljšanju 
prometnih povezav med mesti in 
podeželjem; meni, da je treba varovanju 
okolja in zdravja nameniti poseben 
pomen, večji kot pa interesom notranjega 
trga;

Or. de

Predlog spremembe 29
Iosif Matula

Osnutek mnenja 
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so mesta najbolj prizadeta 
zaradi zastojev, onesnaževanja zraka in 
hrupa; glede na to meni, da bi lahko mesta 
z inteligentnim sistemom lokalnega 
javnega prevoza in trajnostnim 
načrtovanjem mestnih četrti, pa tudi z 
ureditvijo kolesarskih poti veliko 
prispevala v boju proti podnebnim 
spremembam; poziva k izboljšanju 
prometnih povezav med mesti in 
podeželjem;

4. ugotavlja, da so mesta najbolj prizadeta 
zaradi zastojev, onesnaževanja zraka in 
hrupa; glede na to meni, da bi lahko mesta 
z inteligentnim sistemom lokalnega 
javnega prevoza in trajnostnim 
načrtovanjem mestnih četrti, pa tudi z 
ureditvijo kolesarskih poti veliko 
prispevala v boju proti podnebnim 
spremembam; poziva k izboljšanju 
prometnih povezav med mesti in 
podeželjem; opozarja, da cestni zastoji na 
mestnih in primestnih območjih 
povečujejo stroške porabe goriva in 
emisije onesnaževal;

Or. ro
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Predlog spremembe 30
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja 
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. znova odpira vprašanje boja proti 
podnebnim spremembam, zlasti vprašanje 
direktive, katere namen je v sistem EU za 
trgovanje z emisijami vključiti emisije 
toplogrednih plinov iz civilnega letalstva, 
kakor tudi predvidene razširitve sistema 
na sektor pomorskega prometa, kar lahko 
privede do povečanja neposrednih in 
posrednih stroškov, povezanih s 
prometnim sektorjem, kar je odločilnega 
pomena za tokove potnikov in blaga v 
najbolj oddaljenih regijah;

Or. pt

Predlog spremembe 31
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja 
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja posebne potrebe otoških 
regij v zvezi z učinkovitimi povezavami s 
celino in uporabo načela enakega 
prometa, posebnosti najbolj oddaljenih 
regij ter ključni pomen prevoza po morju 
na kratkih razdaljah in notranje plovbe 
kot področij, kjer obstajajo še ne v celoti 
izkoriščene možnosti za nadaljnji razvoj 
notranjega trga in uresničevanje ciljev 
kohezijske politike;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Iosif Matula

Osnutek mnenja 
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je treba pripraviti načrte 
ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih v 
zvezi z medregionalnim prevozom oseb in 
blaga v kriznih razmerah, do katerih pride 
zaradi naravne nesreče;

Or. ro

Predlog spremembe 33
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja 
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da se bodo s preoblikovanjem 
pristanišč v resnična vozlišča 
somodalnosti, ki bodo omogočala prestop 
s sredstva za prevoz po kopnem na 
sredstvo za prevoz po vodnih poteh, 
pojavile regionalne gospodarske 
platforme, ki bodo poleg opravljanja 
logističnih nalog v svoji regiji postale 
odličen kraj za ustanavljanje podjetij in 
industrij, ki želijo biti blizu evropskemu 
trgu in koridorjem pomorskega prometa;

Or. ro

Predlog spremembe 34
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja 
Odstavek 4 ter (nouveau)



PE472.262v01-00 20/21 AM\877570SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da potencial prevoza po 
celinskih plovnih poteh ni v celoti 
izkoriščen in da bodo imele te poti vse 
pomembnejšo vlogo pri povezovanju 
evropskih morij in regij ter prispevanju k 
razvoju regij v zaledju;

Or. ro

Predlog spremembe 35
Vilja Savisaar-Toomast

Osnutek mnenja 
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da ima sektor pomorskega 
prometa pomembno vlogo pri povezovanju 
vzhodnega in zahodnega dela ter 
osrednjih in obrobnih regij Evropske 
unije; poziva k zagotavljanju, da pri 
izvajanju pobud za zmanjšanje emisij 
(toplogrednih plinov, žvepla itd.) ne bo 
prišlo do premika pri načinu prevoza, ki 
bi pomenil korak nazaj;

Or. en

Predlog spremembe 36
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja 
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba okrepiti načelo 
„teritorialne kontinuitete“, zlasti za otoke, 
gorske regije in najbolj oddaljene regije, 
in sicer s sprejetjem zakonodaje Skupnosti 
in povečanjem finančnih sredstev, 



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

SL

namenjenih tem regijam, da bi omejili 
njihovo izoliranost.

Or. fr


