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Muudatusettepanek 1
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
tähtsust lennutranspordi kontekstis ja 
nende rolli liidus territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tagamisel, kuna nad ühendavad piirkondi; 
juhib tähelepanu, et olemasolevad avaliku 
teenindamise kohustused tuleks säilitada, et 
tagada selliste geograafiliselt ebasoodsas 
olukorras olevate piirkondade, nagu 
äärealad ja saared, juurdepääsetavus; 
märgib lennujaamade, eriti piirkondlike 
lennujaamade tähtsust, kuna need on 
mõnikord ainsaks toimivaks ühenduslüliks 
piirkonna ja ülejäänud Euroopa vahel;

1. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
tähtsust lennutranspordi kontekstis ja 
nende rolli liidus territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tagamisel, kuna nad ühendavad piirkondi; 
juhib tähelepanu, et olemasolevad avaliku 
teenindamise kohustused tuleks säilitada, et 
tagada selliste geograafiliselt ebasoodsas 
olukorras olevate piirkondade, nagu 
äärepoolseimad piirkonnad, äärealad ja 
saared, juurdepääsetavus; märgib 
lennujaamade, eriti piirkondlike 
lennujaamade tähtsust, kuna need on 
mõnikord ainsaks toimivaks ühenduslüliks 
piirkonna ja ülejäänud Euroopa vahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
tähtsust lennutranspordi kontekstis ja 
nende rolli liidus territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tagamisel, kuna nad ühendavad piirkondi; 
juhib tähelepanu, et olemasolevad avaliku 
teenindamise kohustused tuleks säilitada, et 
tagada selliste geograafiliselt ebasoodsas 
olukorras olevate piirkondade, nagu 
äärealad ja saared, juurdepääsetavus; 

1. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
tähtsust lennutranspordi kontekstis ja 
nende rolli liidus territoriaalsele, 
majanduslikule ja sotsiaalsele 
ühtekuuluvusele kaasaaitamisel, kuna nad 
ühendavad piirkondi; juhib tähelepanu, et 
olemasolevad avaliku teenindamise 
kohustused tuleks säilitada, et tagada 
geograafiliselt ebasoodsas olukorras 
olevate piirkondade juurdepääsetavus ja et 
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märgib lennujaamade, eriti piirkondlike 
lennujaamade tähtsust, kuna need on 
mõnikord ainsaks toimivaks ühenduslüliks 
piirkonna ja ülejäänud Euroopa vahel;

selle eesmärgi saavutamiseks tuleks 
esikohale seada mitmeliigilise transpordi 
täiustamine; märgib lennujaamade, eriti 
piirkondlike lennujaamade tähtsust, kuna 
need on mõnikord ainsaks toimivaks 
ühenduslüliks piirkonna ja ülejäänud 
Euroopa vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Giommaria Uggias

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
tähtsust lennutranspordi kontekstis ja 
nende rolli liidus territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tagamisel, kuna nad ühendavad piirkondi; 
juhib tähelepanu, et olemasolevad avaliku 
teenindamise kohustused tuleks säilitada, et 
tagada selliste geograafiliselt ebasoodsas 
olukorras olevate piirkondade, nagu 
äärealad ja saared, juurdepääsetavus; 
märgib lennujaamade, eriti piirkondlike 
lennujaamade tähtsust, kuna need on 
mõnikord ainsaks toimivaks ühenduslüliks 
piirkonna ja ülejäänud Euroopa vahel;

1. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
tähtsust lennutranspordi kontekstis ja 
nende rolli liidus territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tagamisel, kuna nad ühendavad piirkondi; 
juhib tähelepanu, et olemasolevad avaliku 
teenindamise kohustused tuleks säilitada, et 
tagada selliste geograafiliselt ebasoodsas 
olukorras olevate piirkondade, nagu 
äärealad, saared või keskpiirkonnad, millel 
puudub ühendus põhiliste 
transporditeedega, juurdepääsetavus; peab 
positiivseks võimalust sõlmida 
partnerluslepingud, mida toetavad 
riigiasutused, piirkondlikud 
omavalitsused ja lennuettevõtjad; märgib 
lennujaamade, eriti piirkondlike 
lennujaamade tähtsust, kuna need on 
mõnikord ainsaks toimivaks ühenduslüliks 
piirkonna ja ülejäänud Euroopa vahel;

Or. it

Muudatusettepanek 4
Rosa Estaràs Ferragut



AM\887668ET.doc 5/29 PE478.609v01-00

ET

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
tähtsust lennutranspordi kontekstis ja 
nende rolli liidus territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tagamisel, kuna nad ühendavad piirkondi; 
juhib tähelepanu, et olemasolevad avaliku 
teenindamise kohustused tuleks säilitada, 
et tagada selliste geograafiliselt ebasoodsas 
olukorras olevate piirkondade, nagu
äärealad ja saared, juurdepääsetavus; 
märgib lennujaamade, eriti piirkondlike 
lennujaamade tähtsust, kuna need on 
mõnikord ainsaks toimivaks ühenduslüliks 
piirkonna ja ülejäänud Euroopa vahel;

1. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
tähtsust lennutranspordi kontekstis ja 
nende elutähtsat rolli liidus territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tagamisel nii liikmesriikides kui ka liidus, 
kuna nad ühendavad piirkondi; juhib 
tähelepanu, et olemasolevad avaliku 
teenindamise kohustused või kohustused, 
mis võidakse tulevikus heaks kiita, peavad 
olema põhjendatud eesmärgiga tagada 
geograafiliselt ebasoodsas olukorras 
olevatele piirkondadele juurdepääsetavus, 
märkides eriliselt ära äärealad ja 
saarepiirkonnad, kus piisav 
lennuühenduste korraldus peaks 
võimaldama toime tulla nendele 
piirkondadele omaste geograafiliselt 
ebasoodsast olukorrast tulenevate 
probleemidega; märgib lennujaamade, eriti 
piirkondlike lennujaamade tähtsust, kuna 
need on mõnikord ainsaks toimivaks 
ühenduslüliks piirkonna ja ülejäänud 
Euroopa vahel; mõistagi tuleb praeguses 
majanduskriisi olukorras, kus on vaja 
kohaldada eelarve konsolideerimise 
poliitikat, otsida kohast tasakaalu iga 
lennujaama konkurentsivõime nõuete ja 
finantstasakaalu ning sotsiaalsete ja 
piirkondlike vajaduste vahel, mida 
lennujaamad peavad täitma;

Or. es

Muudatusettepanek 5
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
tähtsust lennutranspordi kontekstis ja 
nende rolli liidus territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tagamisel, kuna nad ühendavad piirkondi; 
juhib tähelepanu, et olemasolevad avaliku 
teenindamise kohustused tuleks säilitada, et 
tagada selliste geograafiliselt ebasoodsas 
olukorras olevate piirkondade, nagu 
äärealad ja saared, juurdepääsetavus; 
märgib lennujaamade, eriti piirkondlike 
lennujaamade tähtsust, kuna need on 
mõnikord ainsaks toimivaks ühenduslüliks 
piirkonna ja ülejäänud Euroopa vahel;

1. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
tähtsust lennutranspordi kontekstis ja 
nende rolli liidus territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tagamisel, kuna nad ühendavad piirkondi; 
juhib tähelepanu, et olemasolevad avaliku 
teenindamise kohustused tuleks säilitada, et 
tagada selliste eelkõige suure kauguse 
tõttu geograafiliselt ebasoodsas olukorras 
olevate piirkondade, nagu äärealad, 
äärepoolseimad piirkonnad ja saared, 
juurdepääsetavus ja territoriaalne ühtsus; 
märgib lennujaamade, eriti piirkondlike 
lennujaamade tähtsust, kuna need on 
mõnikord ainsaks toimivaks ühenduslüliks 
piirkonna ja ülejäänud Euroopa vahel;

Or. pt

Muudatusettepanek 6
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
tähtsust lennutranspordi kontekstis ja 
nende rolli liidus territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tagamisel, kuna nad ühendavad piirkondi; 
juhib tähelepanu, et olemasolevad avaliku 
teenindamise kohustused tuleks säilitada, et 
tagada selliste geograafiliselt ebasoodsas 
olukorras olevate piirkondade, nagu 
äärealad ja saared, juurdepääsetavus; 
märgib lennujaamade, eriti piirkondlike 
lennujaamade tähtsust, kuna need on 
mõnikord ainsaks toimivaks ühenduslüliks 
piirkonna ja ülejäänud Euroopa vahel;

1. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
tähtsust lennutranspordi kontekstis ja 
nende rolli liidus territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tagamisel, kuna nad ühendavad piirkondi; 
juhib tähelepanu, et olemasolevad avaliku 
teenindamise kohustused tuleks säilitada, et 
tagada selliste geograafiliselt ebasoodsas 
olukorras olevate piirkondade, nagu 
äärealad ja saared, juurdepääsetavus; 
märgib lennujaamade tähtsust, kuna need 
on mõnikord ainsaks toimivaks 
ühenduslüliks piirkonna ja ülejäänud 
Euroopa vahel;

Or. de
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Muudatusettepanek 7
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
tähtsust lennutranspordi kontekstis ja 
nende rolli liidus territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tagamisel, kuna nad ühendavad piirkondi; 
juhib tähelepanu, et olemasolevad avaliku 
teenindamise kohustused tuleks säilitada, et 
tagada selliste geograafiliselt ebasoodsas 
olukorras olevate piirkondade, nagu 
äärealad ja saared, juurdepääsetavus; 
märgib lennujaamade, eriti piirkondlike 
lennujaamade tähtsust, kuna need on 
mõnikord ainsaks toimivaks ühenduslüliks 
piirkonna ja ülejäänud Euroopa vahel;

1. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
tähtsust lennutranspordi kontekstis ja 
nende rolli liidus territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tagamisel, kuna nad ühendavad piirkondi; 
juhib tähelepanu, et olemasolevad avaliku 
teenindamise kohustused tuleks säilitada, et 
tagada selliste geograafiliselt ebasoodsas 
olukorras olevate piirkondade, nagu 
äärealad ja saared, juurdepääsetavus; 
märgib lennujaamade, eriti piirkondlike 
lennujaamade tähtsust, kuna need on 
mõnikord ainsaks toimivaks ühenduslüliks 
piirkondade vahel;

Or. it

Muudatusettepanek 8
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et piirkondlikke 
lennujaamasid on vaja ka Euroopa vähim 
arenenud piirkondades, kus puuduvad 
tugevad maantee- või raudteevõrgud; on 
seisukohal, et riikide pealinnadega tuleks 
tagada minimaalne lennuühendus;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Giommaria Uggias

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et piirkondlike 
lennujaamade arvu ebamõistlik 
suurendamine ei vasta tõhususe ja 
jätkusuutlikkuse nõuetele; ergutab, 
vastupidi, tugevdama olemasolevaid 
lennuühendusi, eriti kõikides nendes 
piirkondades, kus on geograafiliselt 
ebasoodsad tingimused (näiteks saared); 
toetab sel eesmärgil igat ühistranspordi –
ka maanteetranspordi – osakaalu 
suurendamise algatust, et edendada 
transpordiühendust;

Or. it

Muudatusettepanek 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
piirkondlikke ametiasutusi üles võtma 
rohkem arvesse tõsiasja, et hea 
lennutranspordiühendus on tihti otsustava 
tähtsusega turismi arendamise jaoks ning 
alus reisijate ja kaupade kiireks 
transportimiseks;

2. kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
piirkondlikke ametiasutusi üles võtma 
rohkem arvesse tõsiasja, et hea 
lennutranspordiühendus on tihti otsustava 
tähtsusega kohaliku majanduse ja turismi 
arendamise jaoks ning alus reisijate ja 
kaupade kiireks transportimiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 11
Rosa Estaràs Ferragut
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
piirkondlikke ametiasutusi üles võtma 
rohkem arvesse tõsiasja, et hea 
lennutranspordiühendus on tihti otsustava 
tähtsusega turismi arendamise jaoks ning 
alus reisijate ja kaupade kiireks 
transportimiseks;

2. kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
piirkondlikke ametiasutusi üles võtma 
rohkem arvesse tõsiasja, et hea 
lennutranspordiühendus on igal juhul
otsustava tähtsusega turismi arendamise 
jaoks ning alus reisijate ja kaupade kiireks 
transportimiseks; kuna ilmneb, et turismil 
on suur vastupanuvõime majanduskriisi 
oludes, tuleb erilist tähelepanu pöörata 
igale majanduspoliitika vahendile või 
meetmele, mis võib turismi ja selle head 
toimimist edendada, nagu lennutransport 
ja lennujaamainfrastruktuurid;

Or. es

Muudatusettepanek 12
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
piirkondlikke ametiasutusi üles võtma 
rohkem arvesse tõsiasja, et hea 
lennutranspordiühendus on tihti otsustava 
tähtsusega turismi arendamise jaoks ning 
alus reisijate ja kaupade kiireks 
transportimiseks;

2. kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
piirkondlikke ametiasutusi üles võtma 
arvesse tõsiasja, et hea 
lennutranspordiühendus on tihti otsustava 
tähtsusega turismi arendamise jaoks ning 
alus reisijate ja kaupade kiireks 
transportimiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 13
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
piirkondlikke ametiasutusi üles võtma 
rohkem arvesse tõsiasja, et hea 
lennutranspordiühendus on tihti otsustava 
tähtsusega turismi arendamise jaoks ning 
alus reisijate ja kaupade kiireks 
transportimiseks;

2. kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
piirkondlikke ametiasutusi üles võtma 
arvesse tõsiasja, et hea 
lennutranspordiühendus on tähtis turismi 
arendamise jaoks ning reisijate ja kaupade 
kiireks transportimiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 14
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
piirkondlikke ametiasutusi üles võtma 
rohkem arvesse tõsiasja, et hea 
lennutranspordiühendus on tihti otsustava 
tähtsusega turismi arendamise jaoks ning 
alus reisijate ja kaupade kiireks 
transportimiseks;

2. kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
piirkondlikke ametiasutusi üles võtma 
rohkem arvesse tõsiasja, et hea 
lennutranspordiühendus on tihti otsustava 
tähtsusega turismi arendamise jaoks ning 
alus reisijate ja kaupade kiireks 
transportimiseks; tunnustab piirkondlike 
lennujaamade tähtsust liikumise ja 
piirkondadevahelise ühenduse 
parandamisel ning piirkondade 
ligitõmbavamaks muutmisel;

Or. ro

Muudatusettepanek 15
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni, liikmesriike ja 2. kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
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piirkondlikke ametiasutusi üles võtma 
rohkem arvesse tõsiasja, et hea 
lennutranspordiühendus on tihti otsustava 
tähtsusega turismi arendamise jaoks ning 
alus reisijate ja kaupade kiireks 
transportimiseks;

piirkondlikke ametiasutusi üles võtma 
rohkem arvesse tõsiasja, et hea 
lennutranspordiühendus on tihti otsustava 
tähtsusega turismi arendamise ja 
investorite ligimeelitamise jaoks ning alus 
reisijate ja kaupade kiireks 
transportimiseks, võttes arvesse seda, et 
lennujaamad on majandusliku ja 
piirkondliku arengu jaoks oluline 
tõukejõud;

Or. ro

Muudatusettepanek 16
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tõstab esile piirkondlike 
lennujaamade osa innovatsiooniklastrite 
sõlmpunktidena, mis vähendavad 
geograafiliselt kaugetes piirkondades 
paiknevate idufirmade asukohakulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
majanduslikku tähtsust töökohtade loomise 
seisukohast, eriti vähemarenenud või 
ebasoodsates piirkondades; rõhutab selles 
kontekstis vajadust kasutada 
tulemuslikumalt ära roheliste töökohtade 
loomise potentsiaali;

3. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
majanduslikku tähtsust töökohtade loomise 
seisukohast, eriti vähemarenenud või 
ebasoodsates piirkondades; rõhutab selles 
kontekstis vajadust kasutada 
tulemuslikumalt ära roheliste töökohtade 
loomise potentsiaali; avaldab siiski 



PE478.609v01-00 12/29 AM\887668ET.doc

ET

kahetsust, et ebakindlate töökohtade arv 
on suur ja mõju kohalikele tööturgudele 
vähene;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Giommaria Uggias

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
majanduslikku tähtsust töökohtade loomise 
seisukohast, eriti vähemarenenud või 
ebasoodsates piirkondades; rõhutab selles 
kontekstis vajadust kasutada 
tulemuslikumalt ära roheliste töökohtade 
loomise potentsiaali;

3. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
majanduslikku tähtsust töökohtade loomise 
seisukohast, eriti vähemarenenud või 
ebasoodsates piirkondades; rõhutab selles 
kontekstis vajadust kasutada 
tulemuslikumalt ära roheliste töökohtade 
loomise potentsiaali; toonitab siiski, et 
tuleb järgida nendes lennujaamades 
töötava personali töötingimustele 
esitatavaid nõudeid ja 
miinimumkaitsestandardeid, mis 
puuduvad sageli seal, kus tegutsevad 
eelkõige odavlennufirmad;

Or. it

Muudatusettepanek 19
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab piirkondlike lennujaamade
majanduslikku tähtsust töökohtade 
loomise seisukohast, eriti vähemarenenud 
või ebasoodsates piirkondades; rõhutab 
selles kontekstis vajadust kasutada 
tulemuslikumalt ära roheliste töökohtade 

3. võtab teadmiseks majandusliku 
tähtsuse, mille on piirkondlikud 
lennujaamad viimastel aastatel 
omandanud töökohtade loomise 
seisukohast, eriti vähemarenenud või 
ebasoodsates piirkondades, kuid rõhutab 
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loomise potentsiaali; samas, et lennujaama enda, sellele 
teenuseid osutavate äriühingute või seal 
tegutsevate lennuettevõtjate töötajatel 
peavad olema rahuldavad ja asjakohased 
lepingu- ja palgatingimused; rõhutab 
selles kontekstis vajadust kasutada 
tulemuslikumalt ära roheliste töökohtade 
loomise potentsiaali;

Or. it

Muudatusettepanek 20
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
majanduslikku tähtsust töökohtade loomise 
seisukohast, eriti vähemarenenud või 
ebasoodsates piirkondades; rõhutab selles 
kontekstis vajadust kasutada 
tulemuslikumalt ära roheliste töökohtade 
loomise potentsiaali;

3. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
majanduslikku tähtsust töökohtade loomise 
seisukohast, eriti vähemarenenud või 
ebasoodsates piirkondades või 
saarepiirkondades; rõhutab selles 
kontekstis muu hulgas, kui asjakohane on
kasutada tulemuslikumalt ära potentsiaali, 
mis on uuel nägemusel lennujaamadest
roheliste töökohtade loomiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 21
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
majanduslikku tähtsust töökohtade loomise 
seisukohast, eriti vähemarenenud või 
ebasoodsates piirkondades; rõhutab selles 
kontekstis vajadust kasutada 

3. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
majanduslikku tähtsust töökohtade loomise 
seisukohast, eriti vähemarenenud või 
ebasoodsates piirkondades;
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tulemuslikumalt ära roheliste töökohtade 
loomise potentsiaali;

Or. de

Muudatusettepanek 22
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
majanduslikku tähtsust töökohtade loomise 
seisukohast, eriti vähemarenenud või 
ebasoodsates piirkondades; rõhutab selles 
kontekstis vajadust kasutada 
tulemuslikumalt ära roheliste töökohtade 
loomise potentsiaali;

3. rõhutab piirkondlike lennujaamade 
majanduslikku tähtsust Euroopa 
piirkondlike majanduskasvukeskuste 
positsiooni kindlustamisel; juhib 
tähelepanu töökohtade loomise 
võimalustele, eriti vähemarenenud või 
ebasoodsates piirkondades; rõhutab selles 
kontekstis vajadust kasutada 
tulemuslikumalt ära roheliste töökohtade 
loomise potentsiaali;

Or. ro

Muudatusettepanek 23
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles võtma 
lennujaamade asukoha suhtes otsuse 
tegemisel arvesse keskkonna- ja 
ilmastikutegureid;

4. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles võtma 
lennujaamade asukoha suhtes otsuse 
tegemisel arvesse territoriaalseid, 
keskkonna- ja ilmastikutegureid; rõhutab
olemasolevate struktuuride kasutamise ja 
ajakohastamise tähtsust, enne kui 
hakatakse uusi ehitama;

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Giommaria Uggias

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles võtma 
lennujaamade asukoha suhtes otsuse 
tegemisel arvesse keskkonna- ja 
ilmastikutegureid

4. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles võtma 
lennujaamade asukoha suhtes otsuse 
tegemisel arvesse keskkonna- ja 
ilmastikutegureid ning põhjendatud 
kriteeriumeid;

Or. it

Muudatusettepanek 25
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles võtma 
lennujaamade asukoha suhtes otsuse 
tegemisel arvesse keskkonna- ja 
ilmastikutegureid;

4. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles võtma juhul, 
kui piirkondlikku lennujaama on vaja 
renoveerida või selle struktuure 
laiendada, arvesse keskkonna- ja 
ilmastikutegureid;

Or. it

Muudatusettepanek 26
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles võtma 
lennujaamade asukoha suhtes otsuse 
tegemisel arvesse keskkonna- ja 
ilmastikutegureid;

4. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles võtma 
lennujaamade asukoha suhtes otsuse 
tegemisel peale majanduslike ja rahaliste 
kaalutluste arvesse ka keskkonna- ja 
ilmastikutegureid;

Or. es

Muudatusettepanek 27
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles võtma 
lennujaamade asukoha suhtes otsuse 
tegemisel arvesse keskkonna- ja 
ilmastikutegureid;

4. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles võtma 
lennujaamade asukoha suhtes otsuse 
tegemisel arvesse keskkonna- ja 
ilmastikutegureid; juhib tähelepanu 
sellele, et lennutranspordi arendamisel 
tuleb arvesse võtta ka Euroopa 
2020. aasta strateegias sätestatud 
eesmärke; soovitab seetõttu 
lennujaamadel vähendada 
lennutranspordist tekkivat CO2-heidet 
kogu ELi õhuruumis 2020. aastaks 
30% võrra;

Or. ro

Muudatusettepanek 28
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab eriti oluliseks kasutada võimaluse 
korral mitmeliigilisi transpordilahendusi; 
on seisukohal, et arendada tuleks 
lennujaamadevahelisi raudteeühendusi, 
kuna need pakuvad ideaalset võimalust 
asjaomaste lennujaamade läbilaskevõime 
probleemide lihtsustamiseks;

5. peab eriti oluliseks kasutada võimaluse 
korral mitmeliigilisi transpordilahendusi; 
on seisukohal, et arendada tuleks 
lennujaamadevahelisi 
ühistranspordiühendusi, kuna need 
pakuvad ideaalset võimalust asjaomaste 
lennujaamade läbilaskevõime probleemide 
lihtsustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab eriti oluliseks kasutada võimaluse 
korral mitmeliigilisi transpordilahendusi; 
on seisukohal, et arendada tuleks 
lennujaamadevahelisi raudteeühendusi, 
kuna need pakuvad ideaalset võimalust 
asjaomaste lennujaamade läbilaskevõime 
probleemide lihtsustamiseks;

5. peab eriti oluliseks kasutada võimaluse 
korral mitmeliigilisi transpordilahendusi; 
on seisukohal, et piirkondlikud 
lennujaamad tuleks integreerida riikide ja 
Euroopa transpordivõrkudesse, eelkõige 
raudteevõrkudesse, et lahendada 
asjaomaste lennujaamade läbilaskevõime 
probleemid;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab eriti oluliseks kasutada võimaluse 
korral mitmeliigilisi transpordilahendusi; 
on seisukohal, et arendada tuleks 

5. peab eriti oluliseks kasutada võimaluse 
korral mitmeliigilisi transpordilahendusi; 
on seisukohal, et arendada tuleks 
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lennujaamadevahelisi raudteeühendusi, 
kuna need pakuvad ideaalset võimalust 
asjaomaste lennujaamade läbilaskevõime 
probleemide lihtsustamiseks;

lennujaamadevahelisi raudteeühendusi, 
kuna need pakuvad ideaalset võimalust 
asjaomaste lennujaamade läbilaskevõime 
probleemide lihtsustamiseks; on 
seisukohal, et parem ühendus 
piirkondlike lennujaamade ja 
raudteetranspordi või kohaliku 
trammitranspordi vahel võib omada 
positiivset keskkonnamõju ja muuta 
piirkondliku transpordi tervikuna 
läbimõeldumaks;

Or. it

Muudatusettepanek 31
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab eriti oluliseks kasutada võimaluse 
korral mitmeliigilisi transpordilahendusi;
on seisukohal, et arendada tuleks
lennujaamadevahelisi raudteeühendusi, 
kuna need pakuvad ideaalset võimalust 
asjaomaste lennujaamade läbilaskevõime 
probleemide lihtsustamiseks;

5. peab eriti oluliseks kasutada võimaluse 
korral mitmeliigilise transpordi lahendusi; 
on sellega seoses seisukohal, et arvestades 
tehnoloogia arengu praegust seisu selles 
valdkonnas, tuleks arendada 
lennujaamadevahelisi raudteeühendusi või 
maanteetranspordi liine, kuna need 
pakuvad ideaalset võimalust asjaomaste 
lennujaamade läbilaskevõime probleemide 
lihtsustamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 32
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab eriti oluliseks kasutada võimaluse 5. peab eriti oluliseks kasutada võimaluse 
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korral mitmeliigilisi transpordilahendusi; 
on seisukohal, et arendada tuleks 
lennujaamadevahelisi raudteeühendusi, 
kuna need pakuvad ideaalset võimalust 
asjaomaste lennujaamade läbilaskevõime 
probleemide lihtsustamiseks;

korral mitmeliigilisi transpordilahendusi; 
on seisukohal, et arendada tuleks 
lennujaamadevahelisi raudteeühendusi, 
kuna need pakuvad ideaalset võimalust 
asjaomaste lennujaamade läbilaskevõime 
probleemide lihtsustamiseks; kutsub üles 
mitte jätma tähelepanuta mõne sellise 
piirkonna eriolukorda, kus mitmeliigilise 
transpordi edendamine on piirkonna 
geograafiliste või looduslike tingimuste 
tõttu raskendatud, näiteks äärepoolseimad 
piirkonnad;

Or. pt

Muudatusettepanek 33
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab eriti oluliseks kasutada võimaluse 
korral mitmeliigilisi transpordilahendusi; 
on seisukohal, et arendada tuleks 
lennujaamadevahelisi raudteeühendusi, 
kuna need pakuvad ideaalset võimalust 
asjaomaste lennujaamade läbilaskevõime 
probleemide lihtsustamiseks;

5. peab eriti oluliseks kasutada võimaluse 
korral mitmeliigilisi transpordilahendusi; 
on seisukohal, et vajalikud on 
lennujaamadest algavad 
raudteeühendused, kuna need pakuvad 
ideaalset võimalust asjaomaste 
lennujaamade läbilaskevõime probleemide 
lihtsustamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 34
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab eriti oluliseks kasutada võimaluse 
korral mitmeliigilisi transpordilahendusi; 

5. peab eriti oluliseks kasutada võimaluse 
korral mitmeliigilisi transpordilahendusi; 
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on seisukohal, et arendada tuleks 
lennujaamadevahelisi raudteeühendusi, 
kuna need pakuvad ideaalset võimalust 
asjaomaste lennujaamade läbilaskevõime 
probleemide lihtsustamiseks;

on seisukohal, et arendada tuleks 
lennujaamadevahelisi raudteeühendusi, 
kuna need pakuvad ideaalset võimalust 
asjaomaste lennujaamade läbilaskevõime 
probleemide lihtsustamiseks; tunnustab 
piirkondlike lennujaamade võimalikku 
panust reisiliikluse ülekoormuse 
vähendamisel ja seega ülerahvastatud 
lennujaamade koormuse vähendamisel 
ning lennutranspordi marsruutide 
mitmekesistamisel; kutsub liikmesriikide 
asutusi tungivalt üles koostama kavasid 
eesmärgiga arendada olemasolevaid 
piirkondlikke lennujaamasid ja muuta 
need tõhusamaks;

Or. ro

Muudatusettepanek 35
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et lennujaamade 
ajakohastamine ja arendamine on väga 
kallis ning selleks eraldatud summad on 
üldiselt ebapiisavad, et parandada 
Euroopa lennujaamade 
konkurentsivõimet, kaotada 
läbilaskevõime kitsaskohad ja suurendada 
seega lennutranspordi tõhusust, samuti 
parandada hinna ja kvaliteedi suhet 
reisijate jaoks ning kaubaveo puhul;

Or. ro

Muudatusettepanek 36
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et piirkondlike 
lennujaamade ning nendega seotud 
infrastruktuuri rajamist ja laiendamist 
peaksid asjakohaselt toetama riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ning seda 
tuleks piisavalt rahastada TEN-T 
võrgustike, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kaudu;

6. on seisukohal, et piirkondlike 
lennujaamade ning nendega seotud 
infrastruktuuri rajamist ja laiendamist 
peaksid asjakohaselt toetama riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ning seda 
tuleks piisavalt rahastada TEN-T 
võrgustike, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kaudu kõikide 
piirkonna liikide puhul 
programmitööperioodil 2014–2020;

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et piirkondlike 
lennujaamade ning nendega seotud 
infrastruktuuri rajamist ja laiendamist 
peaksid asjakohaselt toetama riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ning seda 
tuleks piisavalt rahastada TEN-T 
võrgustike, Ühtekuuluvusfondi ja
Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu;

6. on seisukohal, et piirkondlike 
lennujaamade ning nendega seotud 
infrastruktuuri rajamist ja laiendamist 
peaksid asjakohaselt toetama riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ning selles 
osas tuleks asjaomase kohaliku ja
piirkondliku avalikkusega konsulteerida; 
rõhutab, et otsused peavad olema 
läbipaistvad ja põhinema kulude-tulude 
analüüsil;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Salvatore Caronna, Constanze Angela Krehl

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et piirkondlike 
lennujaamade ning nendega seotud 
infrastruktuuri rajamist ja laiendamist
peaksid asjakohaselt toetama riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ning seda 
tuleks piisavalt rahastada TEN-T 
võrgustike, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu;

6. on seisukohal, et piirkondlikke 
lennujaamu ning nendega seotud vähese 
keskkonnamõjuga infrastruktuuri peaksid 
asjakohaselt toetama riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused, kes saavad 
rahastamist taotleda ka Euroopa Liidu 
fondidest;

Or. it

Muudatusettepanek 39
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et piirkondlike 
lennujaamade ning nendega seotud 
infrastruktuuri rajamist ja laiendamist 
peaksid asjakohaselt toetama riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ning seda 
tuleks piisavalt rahastada TEN-T 
võrgustike, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kaudu;

6. on seisukohal, et piirkondlike 
lennujaamade ning nendega seotud 
infrastruktuuri rajamist ja laiendamist 
peaksid asjakohaselt toetama riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ning seda 
tuleks piisavalt rahastada TEN-T 
võrgustike, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kaudu uue 
programmitöö raames, mida praegu läbi 
vaadatakse;

Or. es

Muudatusettepanek 40
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et piirkondlike 6. on seisukohal, et piirkondlike 
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lennujaamade ning nendega seotud 
infrastruktuuri rajamist ja laiendamist 
peaksid asjakohaselt toetama riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ning seda 
tuleks piisavalt rahastada TEN-T 
võrgustike, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu;

lennujaamade ning nendega seotud 
infrastruktuuri säilitamist, rajamist ja 
laiendamist tuleb vaadelda eelkõige 
majanduslikest kaalutlustest lähtuvalt;

Or. de

Muudatusettepanek 41
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et piirkondlike 
lennujaamade ning nendega seotud 
infrastruktuuri rajamist ja laiendamist 
peaksid asjakohaselt toetama riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ning seda 
tuleks piisavalt rahastada TEN-T 
võrgustike, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kaudu;

6. on seisukohal, et piirkondlike 
lennujaamade ning nendega seotud 
infrastruktuuri rajamist ja laiendamist 
peaksid asjakohaselt toetama riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ning seda 
tuleks piisavalt rahastada TEN-T 
võrgustike, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kaudu; soovitab 
komisjonil arvestada võimalustega, mida 
pakuvad piirkondlikud lennujaamad 
osana Euroopa tsentraalsest 
transpordivõrgustikust, mida hõlmab 
Euroopa Ühendamise Rahastu;

Or. ro

Muudatusettepanek 42
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et piirkondlike 
lennujaamade ning nendega seotud 

6. on seisukohal, et piirkondlike 
lennujaamade ning nendega seotud 
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infrastruktuuri rajamist ja laiendamist 
peaksid asjakohaselt toetama riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ning seda 
tuleks piisavalt rahastada TEN-T 
võrgustike, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kaudu;

infrastruktuuri rajamist ja laiendamist 
peaksid asjakohaselt toetama riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ning seda 
tuleks piisavalt rahastada TEN-T 
võrgustike, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja ELi
rahastatavate finantskorraldusvahendite
kaudu;

Or. ro

Muudatusettepanek 43
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub komisjonil tagada, et 
piirkondlikud kauba- ja reisilennujaamad 
kaasatakse ELi programmidesse; rõhutab, 
et isegi kui piirkondlikku reisilennujaama 
ei peeta elujõuliseks, võivad 
kaubalennujaamad olla regionaalarengu 
jaoks ikkagi väga olulised;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et piirkondlike 
lennujaamade tegevuse edendamist tuleb 
arvestada meetmete raames, mida 
võetakse territoriaalse koostöö eesmärgil, 
et edendada lennujaamade 
tasakaalustatud jagunemist piirkondade 
vahel ja koordineeritud 
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transpordiühendusi võrgus territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohalt;

Or. pt

Muudatusettepanek 45
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles tagama, et 
kooskõlas konkreetse territoriaalse 
hinnanguga lülitatakse lennujaamad 
piirkondlikesse ruumilise arengu kavadesse 
või võetakse neid arvesse piirkondlikes 
arengustrateegiates.

7. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles tagama, et 
kooskõlas konkreetse territoriaalse 
hinnanguga lülitatakse lennujaamad 
piirkondlikesse ruumilise arengu kavadesse 
või võetakse neid arvesse piirkondlikes 
arengustrateegiates ning vajaduse korral 
kehtivates ja tulevastes makropiirkondade 
strateegiates;

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles tagama, et 
kooskõlas konkreetse territoriaalse 
hinnanguga lülitatakse lennujaamad 
piirkondlikesse ruumilise arengu kavadesse 
või võetakse neid arvesse piirkondlikes 
arengustrateegiates.

7. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles tagama, et 
kooskõlas konkreetse territoriaalse 
hinnanguga lülitatakse lennujaamad 
piirkondlikesse ruumilise arengu 
kavadesse, eelkõige integreeritud 
jätkusuutliku liikuvuse kavadesse;

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles tagama, et 
kooskõlas konkreetse territoriaalse 
hinnanguga lülitatakse lennujaamad 
piirkondlikesse ruumilise arengu kavadesse 
või võetakse neid arvesse piirkondlikes 
arengustrateegiates.

7. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles tagama, et 
kooskõlas konkreetse territoriaalse 
hinnanguga, milles võetakse arvesse 
piiriülest koostööd, lülitatakse 
lennujaamad piirkondlikesse ruumilise 
arengu kavadesse või võetakse neid arvesse 
piirkondlikes arengustrateegiates;

Or. ro

Muudatusettepanek 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles tagama, et 
kooskõlas konkreetse territoriaalse 
hinnanguga lülitatakse lennujaamad 
piirkondlikesse ruumilise arengu 
kavadesse või võetakse neid arvesse 
piirkondlikes arengustrateegiates.

7. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles tagama, et 
kooskõlas konkreetse territoriaalse 
hinnanguga lülitatakse lennujaamad 
ruumilise arengu kavadesse ja võetakse 
neid arvesse piirkondlikes 
arengustrateegiates;

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles tagama, et 
kooskõlas konkreetse territoriaalse 
hinnanguga lülitatakse lennujaamad 
piirkondlikesse ruumilise arengu kavadesse 
või võetakse neid arvesse piirkondlikes 
arengustrateegiates.

7. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles tagama, et 
kooskõlas konkreetse territoriaalse 
hinnanguga lülitatakse lennujaamad 
piirkondlikesse regionaalarengu ja
ruumilise arengu kavadesse vastavalt
nende tegelikule tähtsusele;

Or. es

Muudatusettepanek 50
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles tagama, et 
kooskõlas konkreetse territoriaalse 
hinnanguga lülitatakse lennujaamad 
piirkondlikesse ruumilise arengu kavadesse 
või võetakse neid arvesse piirkondlikes 
arengustrateegiates.

kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles tagama, et 
kooskõlas konkreetse territoriaalse 
hinnanguga lülitatakse lennujaamad 
piirkondlikesse ruumilise arengu kavadesse 
või võetakse neid arvesse piirkondlikes 
arengustrateegiates; kutsub komisjoni ja 
riikide asutusi tungivalt üles võtma 
tulevaste partnerluslepingute puhul 
arvesse piirkondlike lennujaamade 
tähtsust;

Or. ro

Muudatusettepanek 51
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. tuletab sellega seoses meelde, kui 
tähtis on töötada välja, planeerida ja 
rakendada piiriüleseid ühiseid arengu- ja 
lennujaama infrastruktuuridele 
juurdepääsu strateegiaid; rõhutab sellega 
seoses Euroopa territoriaalse koostöö 
tähtsust nende kooskõlastatud strateegiate 
elluviimiseks ja teatavate piiriüleste 
investeeringute pakilist vajadust; nõuab, 
et makropiirkondliku kooskõlastamise 
strateegia hõlmaks põhjalikku kaalumist 
seoses transpordivahenditega, eelkõige 
õhutranspordi integreerimise teemal, et 
saavutada tõeline sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus.

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. palub ühtlasi liikmesriikidel tungivalt 
otsida kooskõlas komisjoniga sobivaid 
lahendusi lennujaamamaksude süsteemi 
kehtestamiseks, millel oleks lisaks pelgalt 
maksukogumise eesmärgile ka vajalikud 
vahendid selleks, et tagada Euroopa 
lennutranspordisüsteemi 
konkurentsivõime tervikuna, pöörates 
erilist tähelepanu äärepoolseimatele ja 
saarepiirkondadele.

Or. es

Muudatusettepanek 53
Iosif Matula
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Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab äärepoolseimate piirkondade 
konkurentsivõime suurendamise ja nende 
teiste piirkondadega integreerimise 
tähtsust, et kaotada majanduslik lõhe 
nende ja ülejäänud Euroopa vahel.

Or. ro


