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Tarkistus 1
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa alueellisten lentoasemien 
merkitystä lentoliikenteen yhteydessä ja 
niiden roolia unionin alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamisessa 
alueiden välisillä yhteyksillä; korostaa, että 
nykyiset julkisen palvelun velvoitteet on 
säilytettävä, jotta voidaan varmistaa pääsy 
alueille, kuten syrjäisille alueille ja 
saarialueille, jotka kärsivät 
maantieteellisistä haittatekijöistä; panee 
merkille lentoasemien ja erityisesti 
alueellisten lentoasemien merkityksen sen 
kannalta, että ne ovat monessa tapauksessa 
ainoa alueen ja muun Euroopan välinen 
tehokas yhteys;

1. korostaa alueellisten lentoasemien 
merkitystä lentoliikenteen yhteydessä ja 
niiden roolia unionin alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamisessa 
alueiden välisillä yhteyksillä; korostaa, että 
nykyiset julkisen palvelun velvoitteet on 
säilytettävä, jotta voidaan varmistaa pääsy 
alueille, kuten kaikkein syrjäisimmille 
alueille, syrjäisille alueille ja saarialueille, 
jotka kärsivät maantieteellisistä 
haittatekijöistä; panee merkille 
lentoasemien ja erityisesti alueellisten 
lentoasemien merkityksen sen kannalta, 
että ne ovat monessa tapauksessa ainoa 
alueen ja muun Euroopan välinen tehokas 
yhteys;

Or. fr

Tarkistus 2
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa alueellisten lentoasemien 
merkitystä lentoliikenteen yhteydessä ja 
niiden roolia unionin alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamisessa
alueiden välisillä yhteyksillä; korostaa, että 
nykyiset julkisen palvelun velvoitteet on 
säilytettävä, jotta voidaan varmistaa pääsy 

1. korostaa alueellisten lentoasemien 
merkitystä lentoliikenteen yhteydessä ja 
niiden roolia unionin alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisessä alueiden 
välisillä yhteyksillä; korostaa, että nykyiset 
julkisen palvelun velvoitteet on 
säilytettävä, jotta voidaan varmistaa pääsy 
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alueille, kuten syrjäisille alueille ja 
saarialueille, jotka kärsivät 
maantieteellisistä haittatekijöistä; panee 
merkille lentoasemien ja erityisesti 
alueellisten lentoasemien merkityksen sen 
kannalta, että ne ovat monessa tapauksessa 
ainoa alueen ja muun Euroopan välinen 
tehokas yhteys;

alueille, jotka kärsivät maantieteellisistä 
haittatekijöistä, ja että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi on ensisijaisesti 
parannettava intermodaalisuutta; panee 
merkille lentoasemien ja erityisesti 
alueellisten lentoasemien merkityksen sen 
kannalta, että ne ovat monessa tapauksessa 
ainoa alueen ja muun Euroopan välinen 
tehokas yhteys;

Or. en

Tarkistus 3
Giommaria Uggias

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa alueellisten lentoasemien 
merkitystä lentoliikenteen yhteydessä ja 
niiden roolia unionin alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamisessa 
alueiden välisillä yhteyksillä; korostaa, että 
nykyiset julkisen palvelun velvoitteet on 
säilytettävä, jotta voidaan varmistaa pääsy 
alueille, kuten syrjäisille alueille ja 
saarialueille, jotka kärsivät 
maantieteellisistä haittatekijöistä; panee 
merkille lentoasemien ja erityisesti 
alueellisten lentoasemien merkityksen sen 
kannalta, että ne ovat monessa tapauksessa 
ainoa alueen ja muun Euroopan välinen 
tehokas yhteys;

1. korostaa alueellisten lentoasemien 
merkitystä lentoliikenteen yhteydessä ja 
niiden roolia unionin alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamisessa 
alueiden välisillä yhteyksillä; korostaa, että 
nykyiset julkisen palvelun velvoitteet on 
säilytettävä, jotta voidaan varmistaa pääsy 
sellaisille alueille, kuten syrjäisille alueille 
ja saarialueille, tai keskeisille alueille, joita 
ei ole liitetty mihinkään liikenteen 
runkolinjaan, jotka kärsivät 
maantieteellisistä haittatekijöistä; 
suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen 
solmia kestäviä kumppanuussopimuksia 
kansallisten ja alueellisten viranomaisten 
ja lentoyhtiöiden välillä; panee merkille 
lentoasemien ja erityisesti alueellisten 
lentoasemien merkityksen sen kannalta, 
että ne ovat monessa tapauksessa ainoa 
alueen ja muun Euroopan välinen tehokas 
yhteys;

Or. it
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Tarkistus 4
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa alueellisten lentoasemien 
merkitystä lentoliikenteen yhteydessä ja 
niiden roolia unionin alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamisessa 
alueiden välisillä yhteyksillä; korostaa, että 
nykyiset julkisen palvelun velvoitteet on 
säilytettävä, jotta voidaan varmistaa pääsy 
alueille, kuten syrjäisille alueille ja 
saarialueille, jotka kärsivät 
maantieteellisistä haittatekijöistä; panee 
merkille lentoasemien ja erityisesti 
alueellisten lentoasemien merkityksen sen 
kannalta, että ne ovat monessa tapauksessa 
ainoa alueen ja muun Euroopan välinen 
tehokas yhteys;

1. korostaa alueellisten lentoasemien 
keskeistä merkitystä lentoliikenteen 
yhteydessä ja niiden roolia niin 
jäsenvaltioiden kuin unionin alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamisessa 
alueiden välisillä yhteyksillä; korostaa, että 
nykyiset tai mahdollisesti tulevaisuudessa 
hyväksyttävät julkisen palvelun velvoitteet 
on perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
pääsy alueille ja erityisesti syrjäisille 
alueille ja saarialueille, joille ominaisia 
maantieteellisiä haittatekijöitä voidaan 
leivittää lentoliikenneyhteyksien 
asianmukaisen järjestämisen avulla; 
panee merkille lentoasemien ja erityisesti 
alueellisten lentoasemien merkityksen sen 
kannalta, että ne ovat monessa tapauksessa 
ainoa alueen ja muun Euroopan välinen 
tehokas yhteys; nykyisessä talouskriisissä, 
jossa on tarpeen toteuttaa julkista taloutta 
vakauttavaa politiikkaa, on luonnollisesti 
pyrittävä löytämään sopiva tasapaino 
yhtäältä kilpailukyvyn ja kunkin 
lentoaseman taloudellisen tasapainon 
vaatimusten ja toisaalta niiden 
sosiaalisten ja alueellisten tarpeiden 
välillä, joista lentoasemien on 
huolehdittava;

Or. es

Tarkistus 5
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa alueellisten lentoasemien 
merkitystä lentoliikenteen yhteydessä ja 
niiden roolia unionin alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamisessa 
alueiden välisillä yhteyksillä; korostaa, että 
nykyiset julkisen palvelun velvoitteet on 
säilytettävä, jotta voidaan varmistaa pääsy 
alueille, kuten syrjäisille alueille ja 
saarialueille, jotka kärsivät 
maantieteellisistä haittatekijöistä; panee 
merkille lentoasemien ja erityisesti 
alueellisten lentoasemien merkityksen sen 
kannalta, että ne ovat monessa tapauksessa 
ainoa alueen ja muun Euroopan välinen 
tehokas yhteys;

1. korostaa alueellisten lentoasemien 
merkitystä lentoliikenteen yhteydessä ja 
niiden roolia unionin alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamisessa 
alueiden välisillä yhteyksillä; korostaa, että 
nykyiset julkisen palvelun velvoitteet on 
säilytettävä, jotta voidaan varmistaa pääsy 
ja alueellinen jatkuvuus alueille, kuten 
syrjäisille ja syrjäisimmille alueille ja 
saarialueille, jotka kärsivät 
maantieteellisistä haittatekijöistä, etenkin 
erittäin syrjäisestä sijainnista; panee 
merkille lentoasemien ja erityisesti 
alueellisten lentoasemien merkityksen sen 
kannalta, että ne ovat monessa tapauksessa 
ainoa alueen ja muun Euroopan välinen 
tehokas yhteys;

Or. pt

Tarkistus 6
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa alueellisten lentoasemien 
merkitystä lentoliikenteen yhteydessä ja 
niiden roolia unionin alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamisessa 
alueiden välisillä yhteyksillä; korostaa, että 
nykyiset julkisen palvelun velvoitteet on 
säilytettävä, jotta voidaan varmistaa pääsy 
alueille, kuten syrjäisille alueille ja 
saarialueille, jotka kärsivät 
maantieteellisistä haittatekijöistä; panee 
merkille lentoasemien ja erityisesti 
alueellisten lentoasemien merkityksen sen 
kannalta, että ne ovat monessa tapauksessa 

1. korostaa alueellisten lentoasemien 
merkitystä lentoliikenteen yhteydessä ja 
niiden roolia unionin alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamisessa 
alueiden välisillä yhteyksillä; korostaa, että 
nykyiset julkisen palvelun velvoitteet on 
säilytettävä, jotta voidaan varmistaa pääsy 
alueille, kuten syrjäisille alueille ja 
saarialueille, jotka kärsivät 
maantieteellisistä haittatekijöistä; panee 
merkille lentoasemien merkityksen sen 
kannalta, että ne ovat monessa tapauksessa 
ainoa alueen ja muun Euroopan välinen 
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ainoa alueen ja muun Euroopan välinen 
tehokas yhteys;

tehokas yhteys;

Or. de

Tarkistus 7
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa alueellisten lentoasemien 
merkitystä lentoliikenteen yhteydessä ja 
niiden roolia unionin alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamisessa 
alueiden välisillä yhteyksillä; korostaa, että 
nykyiset julkisen palvelun velvoitteet on 
säilytettävä, jotta voidaan varmistaa pääsy 
alueille, kuten syrjäisille alueille ja 
saarialueille, jotka kärsivät 
maantieteellisistä haittatekijöistä; panee 
merkille lentoasemien ja erityisesti 
alueellisten lentoasemien merkityksen sen 
kannalta, että ne ovat monessa tapauksessa 
ainoa alueen ja muun Euroopan välinen
tehokas yhteys;

1. korostaa alueellisten lentoasemien 
merkitystä lentoliikenteen yhteydessä ja 
niiden roolia unionin alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamisessa 
alueiden välisillä yhteyksillä; korostaa, että 
nykyiset julkisen palvelun velvoitteet on 
säilytettävä, jotta voidaan varmistaa pääsy 
alueille, kuten syrjäisille alueille ja 
saarialueille, jotka kärsivät 
maantieteellisistä haittatekijöistä; panee 
merkille lentoasemien ja erityisesti 
alueellisten lentoasemien merkityksen sen 
kannalta, että ne ovat monessa tapauksessa 
ainoa tehokas yhteys eri alueiden välillä;

Or. it

Tarkistus 8
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että alueellisia lentoasemia 
tarvitaan myös Euroopan vähiten 
kehittyneillä alueilla, joilla ei ole 
kunnollisia tie- tai rautatieverkostoja; 
katsoo, että kansallisiin pääkaupunkeihin 



PE478.609v01-00 8/29 AM\887668FI.doc

FI

olisi oltava ainakin vähimmäistason 
lentoyhteydet;

Or. en

Tarkistus 9
Giommaria Uggias

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että uusien alueellisten 
lentoasemien järjetön rakentaminen ei 
olisi tehokkuus- ja kestävyysperiaatteiden 
mukaista; kehottaa sitä vastoin 
parantamaan nykyisiä yhteyksiä etenkin 
maantieteellisistä haittatekijöistä 
kärsivillä alueilla (kuten saarialueilla); 
suhtautuu näin ollen myönteisesti 
kaikkiin aloitteisiin, joilla pyritään 
edistämään julkisen liikenteen asemaa, 
julkinen tieliikenne mukaan lukien, 
liikenneyhteyksiä parannettaessa;

Or. it

Tarkistus 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
alueviranomaisia ottamaan suuremmassa 
määrin huomioon, että hyvät 
lentoliikenneyhteydet ovat usein 
ratkaisevassa asemassa matkailun 
kehittämisessä ja että vain 
lentoliikenneyhteydet mahdollistavat 
matkustajien ja tavaroiden nopeat 

2. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
alueviranomaisia ottamaan suuremmassa 
määrin huomioon, että hyvät 
lentoliikenneyhteydet ovat usein 
ratkaisevassa asemassa paikallisen 
talouden ja matkailun kehittämisessä ja 
että vain lentoliikenneyhteydet 
mahdollistavat matkustajien ja tavaroiden 
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kuljetukset; nopeat kuljetukset;

Or. ro

Tarkistus 11
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
alueviranomaisia ottamaan suuremmassa 
määrin huomioon, että hyvät 
lentoliikenneyhteydet ovat usein
ratkaisevassa asemassa matkailun 
kehittämisessä ja että vain 
lentoliikenneyhteydet mahdollistavat 
matkustajien ja tavaroiden nopeat 
kuljetukset;

2. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
alueviranomaisia ottamaan suuremmassa 
määrin huomioon, että hyvät 
lentoliikenneyhteydet ovat joka 
tapauksessa ratkaisevassa asemassa 
matkailun kehittämisessä ja että vain 
lentoliikenneyhteydet mahdollistavat 
matkustajien ja tavaroiden nopeat 
kuljetukset; mikäli matkailu osoittautuu 
vastustuskykyisemmäksi talouskriisiä 
vastaan, kaikkiin talouspoliittisiin 
tekijöihin ja toimiin, joilla voidaan edistää 
sitä tai parantaa sen toimintaa, kuten 
lentoliikenteeseen ja lentoasemien 
infrastruktuuriin, on kiinnitettävä 
erityistä huomiota;

Or. es

Tarkistus 12
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
alueviranomaisia ottamaan suuremmassa 
määrin huomioon, että hyvät 
lentoliikenneyhteydet ovat usein 
ratkaisevassa asemassa matkailun 

2. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
alueviranomaisia ottamaan huomioon, että 
hyvät lentoliikenneyhteydet ovat usein 
ratkaisevassa asemassa matkailun 
kehittämisessä ja että vain 
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kehittämisessä ja että vain 
lentoliikenneyhteydet mahdollistavat 
matkustajien ja tavaroiden nopeat 
kuljetukset;

lentoliikenneyhteydet mahdollistavat 
matkustajien ja tavaroiden nopeat 
kuljetukset;

Or. de

Tarkistus 13
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
alueviranomaisia ottamaan suuremmassa 
määrin huomioon, että hyvät 
lentoliikenneyhteydet ovat usein 
ratkaisevassa asemassa matkailun 
kehittämisessä ja että vain 
lentoliikenneyhteydet mahdollistavat 
matkustajien ja tavaroiden nopeat 
kuljetukset;

2. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
alueviranomaisia ottamaan huomioon, että 
hyvät lentoliikenneyhteydet ovat tärkeitä 
matkailun kehittämisessä ja matkustajien ja 
tavaroiden nopeassa kuljettamisessa;

Or. it

Tarkistus 14
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
alueviranomaisia ottamaan suuremmassa 
määrin huomioon, että hyvät 
lentoliikenneyhteydet ovat usein 
ratkaisevassa asemassa matkailun 
kehittämisessä ja että vain 
lentoliikenneyhteydet mahdollistavat 
matkustajien ja tavaroiden nopeat 
kuljetukset;

2. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
alueviranomaisia ottamaan suuremmassa 
määrin huomioon, että hyvät 
lentoliikenneyhteydet ovat usein 
ratkaisevassa asemassa matkailun 
kehittämisessä ja että vain 
lentoliikenneyhteydet mahdollistavat 
matkustajien ja tavaroiden nopeat 
kuljetukset; tunnustaa alueellisten 
lentoasemien merkityksen liikkuvuuden ja 
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alueiden välisten yhteyksien 
parantamisessa sekä alueiden vetovoiman 
lisäämisessä;

Or. ro

Tarkistus 15
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
alueviranomaisia ottamaan suuremmassa 
määrin huomioon, että hyvät 
lentoliikenneyhteydet ovat usein 
ratkaisevassa asemassa matkailun 
kehittämisessä ja että vain 
lentoliikenneyhteydet mahdollistavat 
matkustajien ja tavaroiden nopeat 
kuljetukset;

2. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
alueviranomaisia ottamaan suuremmassa 
määrin huomioon, että hyvät 
lentoliikenneyhteydet ovat usein 
ratkaisevassa asemassa matkailun 
kehittämisessä tai investoijien 
houkuttelemisessa ja että vain 
lentoliikenneyhteydet mahdollistavat
matkustajien ja tavaroiden nopeat 
kuljetukset, kun otetaan huomioon, että 
lentoasemat ovat talous- ja aluekehityksen 
merkittävä taustatekijä;

Or. ro

Tarkistus 16
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa alueellisten lentoasemien 
merkitystä innovaatioklustereiden 
keskittyminä, jotka auttavat alentamaan 
uusien yritysten sijaintikustannuksia 
maantieteellisesti syrjäisillä alueilla;

Or. en
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Tarkistus 17
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa alueellisten lentoasemien 
taloudellista merkitystä työpaikkojen 
luomisen kannalta erityisesti vähemmän 
kehittyneillä ja epäsuotuisilla alueilla; 
korostaa mainitussa yhteydessä vihreiden 
työpaikkojen tehokkaamman 
hyödyntämisen tarvetta;

3. korostaa alueellisten lentoasemien 
taloudellista merkitystä työpaikkojen 
luomisen kannalta erityisesti vähemmän 
kehittyneillä ja epäsuotuisilla alueilla; 
korostaa mainitussa yhteydessä vihreiden 
työpaikkojen tehokkaamman 
hyödyntämisen tarvetta; pahoittelee 
kuitenkin epävarmojen työsuhteiden 
suurta määrää sekä alueellisten 
lentoasemien vähäistä vaikutusta 
paikallisilla työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 18
Giommaria Uggias

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa alueellisten lentoasemien 
taloudellista merkitystä työpaikkojen 
luomisen kannalta erityisesti vähemmän 
kehittyneillä ja epäsuotuisilla alueilla; 
korostaa mainitussa yhteydessä vihreiden 
työpaikkojen tehokkaamman 
hyödyntämisen tarvetta;

3. korostaa alueellisten lentoasemien 
taloudellista merkitystä työpaikkojen 
luomisen kannalta erityisesti vähemmän 
kehittyneillä ja epäsuotuisilla alueilla; 
korostaa mainitussa yhteydessä vihreiden 
työpaikkojen tehokkaamman 
hyödyntämisen tarvetta; korostaa 
kuitenkin, että alueellisilla lentoasemilla 
on ehdottomasti noudatettava 
työntekijöiden työehtoja ja taattava 
suojelun vähimmäistaso, johon liittyy 
usein puutteita etenkin 
halpalentoyhtiöiden käyttämillä 
lentoasemilla;



AM\887668FI.doc 13/29 PE478.609v01-00

FI

Or. it

Tarkistus 19
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa alueellisten lentoasemien
taloudellista merkitystä työpaikkojen 
luomisen kannalta erityisesti vähemmän 
kehittyneillä ja epäsuotuisilla alueilla; 
korostaa mainitussa yhteydessä vihreiden 
työpaikkojen tehokkaamman 
hyödyntämisen tarvetta;

3. ottaa huomioon taloudellisen 
merkityksen, joka alueellisilla 
lentoasemilla on viime vuosina ollut 
työpaikkojen luomisessa erityisesti 
vähemmän kehittyneillä ja epäsuotuisilla 
alueilla, mutta korostaa samalla, että 
kyseisten lentoasemien, 
lentoasemapalveluja tarjoavien yritysten 
sekä kyseisillä lentoasemilla toimivien 
lentoyhtiöiden työntekijöille on taattava 
tyydyttävät ja asianmukaiset työehdot ja 
palkat; korostaa mainitussa yhteydessä 
vihreiden työpaikkojen tehokkaamman 
hyödyntämisen tarvetta;

Or. it

Tarkistus 20
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa alueellisten lentoasemien 
taloudellista merkitystä työpaikkojen 
luomisen kannalta erityisesti vähemmän 
kehittyneillä ja epäsuotuisilla alueilla; 
korostaa mainitussa yhteydessä vihreiden 
työpaikkojen tehokkaamman 
hyödyntämisen tarvetta;

3. korostaa alueellisten lentoasemien 
taloudellista merkitystä työpaikkojen 
luomisen kannalta erityisesti vähemmän 
kehittyneillä ja epäsuotuisilla alueilla sekä 
saarialueilla; korostaa mainitussa 
yhteydessä rinnakkaisena seikkana, että 
uutta näkemystä lentoasemista olisi hyvä 
hyödyntää, jotta vihreitä työpaikkoja 
voidaan luoda tehokkaammin;
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Or. es

Tarkistus 21
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa alueellisten lentoasemien 
taloudellista merkitystä työpaikkojen 
luomisen kannalta erityisesti vähemmän 
kehittyneillä ja epäsuotuisilla alueilla; 
korostaa mainitussa yhteydessä vihreiden 
työpaikkojen tehokkaamman 
hyödyntämisen tarvetta;

3. korostaa alueellisten lentoasemien 
taloudellista merkitystä työpaikkojen 
luomisen kannalta erityisesti vähemmän 
kehittyneillä ja epäsuotuisilla alueilla;

Or. de

Tarkistus 22
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa alueellisten lentoasemien 
taloudellista merkitystä työpaikkojen 
luomisen kannalta erityisesti vähemmän 
kehittyneillä ja epäsuotuisilla alueilla; 
korostaa mainitussa yhteydessä vihreiden 
työpaikkojen tehokkaamman 
hyödyntämisen tarvetta;

3. korostaa alueellisten lentoasemien 
taloudellista merkitystä Euroopan 
alueellisten talouskasvun keskusten 
aseman vahvistamisessa; kiinnittää 
huomiota mahdollisuuksiin luoda 
työpaikkoja erityisesti vähemmän 
kehittyneillä ja epäsuotuisilla alueilla; 
korostaa mainitussa yhteydessä vihreiden 
työpaikkojen tehokkaamman 
hyödyntämisen tarvetta;

Or. ro



AM\887668FI.doc 15/29 PE478.609v01-00

FI

Tarkistus 23
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja 
paikallisviranomaisia ottamaan huomioon 
ympäristötekijät ja sääolosuhteet 
alueellisten lentoasemien sijoittamista 
koskevien päätösten yhteydessä;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja 
paikallisviranomaisia ottamaan huomioon 
ympäristötekijät, alueelliset näkökohdat ja 
sääolosuhteet alueellisten lentoasemien 
sijoittamista koskevien päätösten 
yhteydessä; korostaa, että olemassa olevat 
rakenteet on hyödynnettävä ja niitä on 
nykyaikaistettava ennen uusien 
rakentamista;

Or. en

Tarkistus 24
Giommaria Uggias

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja 
paikallisviranomaisia ottamaan huomioon 
ympäristötekijät ja sääolosuhteet 
alueellisten lentoasemien sijoittamista 
koskevien päätösten yhteydessä;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja 
paikallisviranomaisia ottamaan huomioon 
ympäristötekijät ja sääolosuhteet sekä 
järkevät perusteet alueellisten 
lentoasemien sijoittamista koskevien 
päätösten yhteydessä;

Or. it

Tarkistus 25
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja 
paikallisviranomaisia ottamaan huomioon 
ympäristötekijät ja sääolosuhteet 
alueellisten lentoasemien sijoittamista 
koskevien päätösten yhteydessä;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja 
paikallisviranomaisia ottamaan huomioon 
ympäristötekijät ja sääolosuhteet siinä 
tapauksessa, että alueellisen lentoaseman 
rakenteita on uudistettava tai 
laajennettava;

Or. it

Tarkistus 26
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja 
paikallisviranomaisia ottamaan huomioon 
ympäristötekijät ja sääolosuhteet 
alueellisten lentoasemien sijoittamista 
koskevien päätösten yhteydessä;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja 
paikallisviranomaisia ottamaan huomioon 
taloudellisten ja rahoituksellisten 
näkökohtien lisäksi myös ympäristötekijät 
ja sääolosuhteet alueellisten lentoasemien 
sijoittamista koskevien päätösten 
yhteydessä;

Or. es

Tarkistus 27
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja 
paikallisviranomaisia ottamaan huomioon 
ympäristötekijät ja sääolosuhteet 
alueellisten lentoasemien sijoittamista 
koskevien päätösten yhteydessä;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja 
paikallisviranomaisia ottamaan huomioon 
ympäristötekijät ja sääolosuhteet 
alueellisten lentoasemien sijoittamista 
koskevien päätösten yhteydessä; toteaa, 
että lentoliikenteen kehittämisessä on 
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otettava huomioon EU 2020 -strategiaan 
sisältyvät tavoitteet; suosittaa tämän 
perusteella, että lentoasemat vähentävät 
koko EU:n ilmatilan alueella 
lentoliikenteen aiheuttamia 
hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä;

Or. ro

Tarkistus 28
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan intermodaalisia 
ratkaisuja; katsoo, että lentoasemien välisiä 
rautatieyhteyksiä olisi kehitettävä, koska 
ne tarjoavat ihanteellisen mahdollisuuden 
helpottaa asianomaisten lentoasemien 
kapasiteettiongelmia;

5. pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan intermodaalisia 
ratkaisuja; katsoo, että lentoasemien välisiä 
joukkoliikenneyhteyksiä olisi kehitettävä, 
koska ne tarjoavat ihanteellisen 
mahdollisuuden helpottaa asianomaisten 
lentoasemien kapasiteettiongelmia;

Or. en

Tarkistus 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan intermodaalisia 
ratkaisuja; katsoo, että lentoasemien 
välisiä rautatieyhteyksiä olisi kehitettävä, 
koska ne tarjoavat ihanteellisen 
mahdollisuuden helpottaa asianomaisten 
lentoasemien kapasiteettiongelmia;

5. pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan intermodaalisia 
ratkaisuja; katsoo, että alueelliset 
lentoasemat olisi liitettävä kansallisiin ja 
Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin, 
erityisesti rautatieverkkoihin, jotta 
voidaan helpottaa asianomaisten 
lentoasemien kapasiteettiongelmia;
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Or. fr

Tarkistus 30
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan intermodaalisia 
ratkaisuja; katsoo, että lentoasemien välisiä 
rautatieyhteyksiä olisi kehitettävä, koska ne 
tarjoavat ihanteellisen mahdollisuuden 
helpottaa asianomaisten lentoasemien 
kapasiteettiongelmia;

5. pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan intermodaalisia 
ratkaisuja; katsoo, että lentoasemien välisiä 
rautatieyhteyksiä olisi kehitettävä, koska ne 
tarjoavat ihanteellisen mahdollisuuden 
helpottaa asianomaisten lentoasemien 
kapasiteettiongelmia; katsoo, että 
alueellisten lentoasemien ja paikallisen 
rautatie- tai raitioliikenteen välisten 
yhteyksien parantaminen voisi luoda 
myönteisiä ympäristövaikutuksia ja 
edistää yleisesti alueellisen liikenteen 
järkeistämistä;

Or. it

Tarkistus 31
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan intermodaalisia
ratkaisuja; katsoo, että lentoasemien välisiä 
rautatieyhteyksiä olisi kehitettävä, koska 
ne tarjoavat ihanteellisen mahdollisuuden 
helpottaa asianomaisten lentoasemien 
kapasiteettiongelmia;

5. pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan intermodaalisen 
liikenteen ratkaisuja; katsoo tämän 
mukaisesti, että ottaen huomioon 
teknologian kehityksen nykytilan tällä 
alalla lentoasemien välisiä rautatie- ja 
maantieyhteyksiä olisi kehitettävä, koska 
ne tarjoavat ihanteellisen mahdollisuuden 
helpottaa asianomaisten lentoasemien 
kapasiteettiongelmia;
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Or. es

Tarkistus 32
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan intermodaalisia 
ratkaisuja; katsoo, että lentoasemien välisiä 
rautatieyhteyksiä olisi kehitettävä, koska ne 
tarjoavat ihanteellisen mahdollisuuden 
helpottaa asianomaisten lentoasemien 
kapasiteettiongelmia;

5. pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan intermodaalisia 
ratkaisuja; katsoo, että lentoasemien välisiä 
rautatieyhteyksiä olisi kehitettävä, koska ne 
tarjoavat ihanteellisen mahdollisuuden 
helpottaa asianomaisten lentoasemien 
kapasiteettiongelmia; vetoaa siihen, ettei 
jätettäisi huomiotta niiden alueiden 
erityisluonnetta, joissa 
intermodaalisuuden kehitys on ehdollista 
alueiden fyysisten ja luonnollisten 
ominaispiirteiden vuoksi, kuten 
syrjäisimmillä alueilla;

Or. pt

Tarkistus 33
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan intermodaalisia 
ratkaisuja; katsoo, että lentoasemien välisiä 
rautatieyhteyksiä olisi kehitettävä, koska 
ne tarjoavat ihanteellisen mahdollisuuden 
helpottaa asianomaisten lentoasemien 
kapasiteettiongelmia;

5. pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan intermodaalisia 
ratkaisuja; katsoo, että lentoasemien 
rautatieliitännät ovat tarpeellisia, koska 
ne tarjoavat ihanteellisen mahdollisuuden 
helpottaa asianomaisten lentoasemien 
kapasiteettiongelmia;

Or. de
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Tarkistus 34
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan intermodaalisia 
ratkaisuja; katsoo, että lentoasemien välisiä 
rautatieyhteyksiä olisi kehitettävä, koska ne 
tarjoavat ihanteellisen mahdollisuuden 
helpottaa asianomaisten lentoasemien 
kapasiteettiongelmia;

5. pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan 
mahdollisuuksien mukaan intermodaalisia 
ratkaisuja; katsoo, että lentoasemien välisiä 
rautatieyhteyksiä olisi kehitettävä, koska ne 
tarjoavat ihanteellisen mahdollisuuden 
helpottaa asianomaisten lentoasemien 
kapasiteettiongelmia; tunnustaa, että 
alueelliset lentoasemat voivat auttaa 
vähentämään matkustajaliikenteen 
ruuhkautumista ja helpottamaan näin 
ruuhkautuneiden lentoasemien tilannetta 
sekä monipuolistamaan 
lentoliikennereittejä; kehottaa 
jäsenvaltioiden viranomaisia laatimaan 
suunnitelmia alueellisten lentoasemien 
kehittämiseksi ja niiden toiminnan 
tehostamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 35
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että lentoasemien 
nykyaikaistaminen ja kehittäminen on 
erittäin kallista ja että yleensä tähän 
tarkoitukseen varataan aivan liian vähän 
rahoitusta, jotta voitaisiin parantaa 
Euroopan lentoasemien kilpailukykyä, 
poistaa toimintakykyyn liittyviä 
pullonkauloja ja lisätä siten 
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lentoliikenteen tehokkuutta ja parantaa 
matkustaja- ja tavaraliikenteen hinta-
laatusuhdetta;

Or. ro

Tarkistus 36
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kansallisten ja 
alueviranomaisten olisi tuettava 
asianmukaisesti alueellisten lentoasemien 
ja niihin liittyvän infrastruktuurin 
rakentamista ja laajentamista, ja että tähän 
olisi myönnettävä TEN-T -verkkojen, 
koheesiorahaston ja EAKR:n tukea;

6. katsoo, että kansallisten ja 
alueviranomaisten olisi tuettava 
asianmukaisesti alueellisten lentoasemien 
ja niihin liittyvän infrastruktuurin 
rakentamista ja laajentamista, ja että tähän 
olisi myönnettävä ohjelmakaudella 2014–
2020 TEN-T -verkkojen, koheesiorahaston 
ja EAKR:n tukea kaikki aluetyypit 
mukaan luettuina;

Or. fr

Tarkistus 37
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kansallisten ja 
alueviranomaisten olisi tuettava 
asianmukaisesti alueellisten lentoasemien 
ja niihin liittyvän infrastruktuurin 
rakentamista ja laajentamista, ja että tähän 
olisi myönnettävä olisi TEN-T -verkkojen, 
koheesiorahaston ja EAKR:n tukea;

6. katsoo, että kansallisten ja 
alueviranomaisten olisi tuettava 
asianmukaisesti alueellisten lentoasemien 
ja niihin liittyvän infrastruktuurin 
rakentamista ja laajentamista sekä 
kuultava asianosaista paikallista ja 
alueellista väestöä; korostaa, että 
päätösten on oltava avoimia ja 
perustuttava kustannus-hyötyanalyysiin;
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Or. en

Tarkistus 38
Salvatore Caronna, Constanze Angela Krehl

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kansallisten ja 
alueviranomaisten olisi tuettava 
asianmukaisesti alueellisten lentoasemien
ja niihin liittyvän infrastruktuurin
rakentamista ja laajentamista, ja että 
tähän olisi myönnettävä olisi TEN-T -
verkkojen, koheesiorahaston ja EAKR:n
tukea;

6. katsoo, että kansallisten ja 
alueviranomaisten olisi tuettava 
asianmukaisesti ympäristövaikutuksiltaan 
vähäisiä alueellisia lentoasemia ja niihin 
liittyvää infrastruktuuria, ja että niitä 
varten pitäisi myös voida hakea tukea 
Euroopan unionin rahastoista;

Or. it

Tarkistus 39
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kansallisten ja 
alueviranomaisten olisi tuettava 
asianmukaisesti alueellisten lentoasemien 
ja niihin liittyvän infrastruktuurin 
rakentamista ja laajentamista, ja että tähän 
olisi myönnettävä TEN-T -verkkojen, 
koheesiorahaston ja EAKR:n tukea;

6. katsoo, että kansallisten ja 
alueviranomaisten olisi tuettava 
asianmukaisesti alueellisten lentoasemien 
ja niihin liittyvän infrastruktuurin 
rakentamista ja laajentamista, ja että tähän 
olisi myönnettävä TEN-T -verkkojen, 
koheesiorahaston ja EAKR:n tukea 
parhaillaan valmisteltavassa uudessa 
ohjelmointikehyksessä;

Or. es
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Tarkistus 40
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kansallisten ja 
alueviranomaisten olisi tuettava 
asianmukaisesti alueellisten lentoasemien 
ja niihin liittyvän infrastruktuurin 
rakentamista ja laajentamista, ja että tähän 
olisi myönnettävä olisi TEN-T -verkkojen, 
koheesiorahaston ja EAKR:n tukea; 

6. katsoo, että alueellisten lentoasemien ja 
niihin liittyvän infrastruktuurin ylläpitoa,
rakentamista ja laajentamista on 
tarkasteltava ensisijaisesti taloudellisesta 
näkökulmasta;

Or. de

Tarkistus 41
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kansallisten ja 
alueviranomaisten olisi tuettava 
asianmukaisesti alueellisten lentoasemien 
ja niihin liittyvän infrastruktuurin 
rakentamista ja laajentamista, ja että tähän 
olisi myönnettävä TEN-T -verkkojen, 
koheesiorahaston ja EAKR:n tukea;

6. katsoo, että kansallisten ja 
alueviranomaisten olisi tuettava 
asianmukaisesti alueellisten lentoasemien 
ja niihin liittyvän infrastruktuurin 
rakentamista ja laajentamista, ja että tähän 
olisi myönnettävä TEN-T -verkkojen, 
koheesiorahaston ja EAKR:n tukea;
suosittaa, että komissio huomioi 
alueellisten lentoasemien tarjoamat 
mahdollisuudet osana Verkkojen 
Eurooppa -välineestä rahoitettavaa 
Euroopan keskeistä liikenneverkkoa;

Or. ro

Tarkistus 42
Petru Constantin Luhan
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kansallisten ja 
alueviranomaisten olisi tuettava 
asianmukaisesti alueellisten lentoasemien 
ja niihin liittyvän infrastruktuurin 
rakentamista ja laajentamista, ja että tähän 
olisi myönnettävä TEN-T -verkkojen, 
koheesiorahaston ja EAKR:n tukea;

6. katsoo, että kansallisten ja 
alueviranomaisten olisi tuettava 
asianmukaisesti alueellisten lentoasemien 
ja niihin liittyvän infrastruktuurin 
rakentamista ja laajentamista, ja että tähän 
olisi myönnettävä TEN-T -verkkojen, 
koheesiorahaston ja EAKR:n sekä muiden 
EU:n tukemien rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden tukea;

Or. ro

Tarkistus 43
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että alueelliset rahti- ja 
matkustajalentoasemat sisällytetään EU:n 
ohjelmiin; korostaa, että 
rahtilentoasemilla saattaa olla 
aluekehityksen kannalta ratkaiseva 
merkitys, vaikkei alueellista 
matkustajalentoasemaa enää pidettäisi 
kannattavana;

Or. en

Tarkistus 44
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. on sitä mieltä, että alueellisen 
yhteistyön tavoitteen yhteydessä on 
otettava huomioon alueellisten 
lentokenttien toiminnan kehittäminen 
niin, että alueiden tasapainoa edistetään 
alueellisen yhtenäisyyden näkökulmasta, 
mitä tulee lentokenttien saavutettavuuden 
ja kuljetusyhteyksien verkoston 
koordinoituun kehitykseen;

Or. pt

Tarkistus 45
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia toimimaan siten, että 
lentoasemat sisällytetään asianomaisen 
alueellisen arvioinnin mukaisesti 
aluesuunnitteluun ja otetaan huomioon 
alueellisissa kehitysstrategioissa.

7. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia toimimaan siten, että 
lentoasemat sisällytetään asianomaisen 
alueellisen arvioinnin mukaisesti 
aluesuunnitteluun ja otetaan huomioon 
alueellisissa kehitysstrategioissa sekä 
tarvittaessa myös nykyisissä ja tulevissa 
makroalueellisissa strategioissa.

Or. fr

Tarkistus 46
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia toimimaan siten, että 

7. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia toimimaan siten, että 
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lentoasemat sisällytetään asianomaisen 
alueellisen arvioinnin mukaisesti 
aluesuunnitteluun ja otetaan huomioon 
alueellisissa kehitysstrategioissa.

lentoasemat sisällytetään asianomaisen 
alueellisen arvioinnin mukaisesti 
aluesuunnitteluun ja etenkin 
yhdennettyihin kestäviin 
liikennesuunnitelmiin;

Or. en

Tarkistus 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia toimimaan siten, että 
lentoasemat sisällytetään asianomaisen 
alueellisen arvioinnin mukaisesti 
aluesuunnitteluun ja otetaan huomioon 
alueellisissa kehitysstrategioissa;

7. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia toimimaan siten, että 
lentoasemat sisällytetään rajatylittävän 
yhteistyön huomioivan asianomaisen 
alueellisen arvioinnin mukaisesti
aluesuunnitteluun ja otetaan huomioon 
alueellisissa kehitysstrategioissa;

Or. ro

Tarkistus 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia toimimaan siten, että 
lentoasemat sisällytetään asianomaisen 
alueellisen arvioinnin mukaisesti 
aluesuunnitteluun ja otetaan huomioon 
alueellisissa kehitysstrategioissa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Tarkistus 49
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia toimimaan siten, että 
lentoasemat sisällytetään asianomaisen 
alueellisen arvioinnin mukaisesti 
aluesuunnitteluun ja otetaan huomioon 
alueellisissa kehitysstrategioissa.

7. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia toimimaan siten, että 
lentoasemat sisällytetään asianomaisen 
alueellisen arvioinnin ja niiden todellisen 
merkityksen mukaisesti aluesuunnitteluun.

Or. es

Tarkistus 50
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia toimimaan siten, että 
lentoasemat sisällytetään asianomaisen 
alueellisen arvioinnin mukaisesti 
aluesuunnitteluun ja otetaan huomioon 
alueellisissa kehitysstrategioissa;

7. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia toimimaan siten, että 
lentoasemat sisällytetään asianomaisen 
alueellisen arvioinnin mukaisesti 
aluesuunnitteluun ja otetaan huomioon 
alueellisissa kehitysstrategioissa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioiden 
viranomaisia pitämään mielessä 
alueellisten lentoasemien merkityksen 
tulevien kumppanuussopimusten 
yhteydessä;

Or. ro

Tarkistus 51
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. palauttaa tässä yhteydessä mieliin, 
miten tärkeää on kehittää, suunnitella ja 
toteuttaa yhteisiä rajat ylittäviä 
strategioita kehityksen ja 
lentoasemainfrastruktuurin 
käyttöoikeuden alalla; korostaa tähän 
liittyen Euroopan alueellisen yhteistyön 
merkitystä yhteensovitettujen 
strategioiden luomisessa sekä tarvetta 
toteuttaa tiettyjä rajat ylittäviä 
investointeja; kehottaa tarkastelemaan 
syvällisesti kaikissa makroalueelliseen 
koordinointiin liittyvissä strategioissa 
liikenteen yhtenäistämistä, erityisesti 
lentoliikenteen alalla, jotta voitaisiin 
saavuttaa todellinen sosiaalinen ja 
alueellinen yhteenkuuluvuus;

Or. fr

Tarkistus 52
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa myös jäsenvaltioita etsimään 
yhteistyössä komission kanssa sopivia 
ratkaisuja sellaisen 
lentoasemamaksujärjestelmän 
perustamiseksi, jolla pelkän varojen 
keräämisen lisäksi edistettäisiin koko 
Euroopan lentoliikennejärjestelmän 
kilpailukyvyn takaamiseksi tarvittavia 
seikkoja, ja kiinnittämään tässä 
yhteydessä erityistä huomiota 
syrjäisimpiin ja saarialueisiin;

Or. es
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Tarkistus 53
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että on tärkeää parantaa 
syrjäisimpien alueiden kilpailukykyä ja 
edistää niiden integroitumista muihin
alueisiin, jotta voidaan poistaa 
syrjäisimpien alueiden ja muun Euroopan 
väliset taloudelliset erot;

Or. ro


