
AM\887668LT.doc PE478.609v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Regioninės plėtros komitetas

2011/2196(INI)

21.12.2011

PAKEITIMAI
1–53

Nuomonės projektas
Giommaria Uggias
(PE478.364v01-00)

Regioninių oro uostų ir oro susisiekimo paslaugų ateitis Europos Sąjungoje
(2011/2196(INI))



PE478.609v01-00 2/28 AM\887668LT.doc

LT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\887668LT.doc 3/28 PE478.609v01-00

LT

Pakeitimas 1
Alain Cadec

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą 
atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių 
oro uostų vaidmenį užtikrinant teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos 
Sąjungoje sujungiant regionus; pažymi, 
kad reikėtų išlaikyti esamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus, 
siekiant užtikrinti tokių regionų kaip 
pakraščio regionai ir salynai, kurių 
geografinės sąlygos nepalankios, 
prieinamumą; atkreipia dėmesį į oro uostų, 
visų pirma regioninių oro uostų, kurie 
kartais yra vienintelis veiksmingas regioną 
ir likusią Europos dalį jungiantis ryšys, 
svarbą;

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą 
atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių 
oro uostų vaidmenį užtikrinant teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos 
Sąjungoje sujungiant regionus; pažymi, 
kad reikėtų išlaikyti esamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus, 
siekiant užtikrinti tokių regionų kaip 
atokiausi regionai, pakraščio regionai ir 
salynai, kurių geografinės sąlygos 
nepalankios, prieinamumą; atkreipia 
dėmesį į oro uostų, visų pirma regioninių 
oro uostų, kurie kartais yra vienintelis 
veiksmingas regioną ir likusią Europos dalį 
jungiantis ryšys, svarbą;

Or. fr

Pakeitimas 2
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą 
atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių 
oro uostų vaidmenį užtikrinant teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos 
Sąjungoje sujungiant regionus; pažymi, 
kad reikėtų išlaikyti esamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus, 
siekiant užtikrinti tokių regionų kaip
pakraščio regionai ir salynai, kurių 
geografinės sąlygos nepalankios, 

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą 
atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių 
oro uostų vaidmenį padedant didinti
teritorinę, ekonominę ir socialinę 
sanglaudą Europos Sąjungoje sujungiant 
regionus; pažymi, kad reikėtų išlaikyti 
esamus su viešąja paslauga susijusius 
įsipareigojimus, siekiant užtikrinti regionų, 
kurių geografinės sąlygos nepalankios, 
prieinamumą, taip pat pažymi, kad siekiant 
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prieinamumą; atkreipia dėmesį į oro uostų, 
visų pirma regioninių oro uostų, kurie 
kartais yra vienintelis veiksmingas regioną 
ir likusią Europos dalį jungiantis ryšys, 
svarbą;

šio tikslo pirmenybę reikėtų teikti 
geresniam įvairių transporto rūšių 
derinimui; atkreipia dėmesį į oro uostų, 
visų pirma regioninių oro uostų, kurie 
kartais yra vienintelis veiksmingas regioną 
ir likusią Europos dalį jungiantis ryšys, 
svarbą;

Or. en

Pakeitimas 3
Giommaria Uggias

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą 
atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių 
oro uostų vaidmenį užtikrinant teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos 
Sąjungoje sujungiant regionus; pažymi, 
kad reikėtų išlaikyti esamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus, 
siekiant užtikrinti tokių regionų kaip 
pakraščio regionai ir salynai, kurių 
geografinės sąlygos nepalankios, 
prieinamumą; atkreipia dėmesį į oro uostų, 
visų pirma regioninių oro uostų, kurie 
kartais yra vienintelis veiksmingas regioną 
ir likusią Europos dalį jungiantis ryšys, 
svarbą;

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą 
atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių 
oro uostų vaidmenį užtikrinant teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos 
Sąjungoje sujungiant regionus; pažymi, 
kad reikėtų išlaikyti esamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus, 
siekiant užtikrinti tokių regionų kaip 
pakraščio regionai, salynai ir prie 
pagrindinių transporto linijų neprijungti 
centrai, kurių geografinės sąlygos 
nepalankios, prieinamumą; teigiamai 
vertina galimybę sudaryti partnerystės 
susitarimus, kuriuos remia nacionalinės 
ir regioninės valdžios institucijos bei oro 
transporto bendrovės; atkreipia dėmesį į 
oro uostų, visų pirma regioninių oro uostų, 
kurie kartais yra vienintelis veiksmingas 
regioną ir likusią Europos dalį jungiantis 
ryšys, svarbą;

Or. it

Pakeitimas 4
Rosa Estaràs Ferragut
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą 
atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių 
oro uostų vaidmenį užtikrinant teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos 
Sąjungoje sujungiant regionus; pažymi, 
kad reikėtų išlaikyti esamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus, 
siekiant užtikrinti tokių regionų kaip
pakraščio regionai ir salynai, kurių
geografinės sąlygos nepalankios, 
prieinamumą; atkreipia dėmesį į oro uostų, 
visų pirma regioninių oro uostų, kurie 
kartais yra vienintelis veiksmingas regioną 
ir likusią Europos dalį jungiantis ryšys, 
svarbą;

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą 
atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių 
oro uostų esminį vaidmenį užtikrinant 
teritorinę, ekonominę ir socialinę 
sanglaudą tiek valstybių narių viduje, tiek 
Europos Sąjungoje sujungiant regionus; 
pažymi, kad reikėtų pateisinti esamus, 
arba tuos, kurie gali būti patvirtinti 
ateityje, su viešąja paslauga susijusius 
įsipareigojimus, siekiant užtikrinti regionų 
prieinamumą, ypatingą dėmesį skiriant
pakraščio regionams ir salynams, kuriuose 
tinkamai organizuotos oro linijų jungtys 
turėtų leisti pašalinti tiems regionams 
būdingus geografinių sąlygų trūkumus, 
prieinamumą; atkreipia dėmesį į oro uostų, 
visų pirma regioninių oro uostų, kurie 
kartais yra vienintelis veiksmingas regioną 
ir likusią Europos dalį jungiantis ryšys, 
svarbą; akivaizdu, kad dėl esamos 
ekonomikos krizės ir dėl poreikio vykdyti 
fiskalinio konsolidavimo politiką, reikia 
rasti tinkamą pusiausvyrą tarp kiekvieno 
oro uosto konkurencingumo ir finansinio 
stabilumo reikalavimų bei socialinių ir 
teritorinių poreikių, kurie turi būti 
patenkinti;

Or. es

Pakeitimas 5
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą 
atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių 
oro uostų vaidmenį užtikrinant teritorinę, 

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą 
atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių 
oro uostų vaidmenį užtikrinant teritorinę, 
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ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos 
Sąjungoje sujungiant regionus; pažymi, 
kad reikėtų išlaikyti esamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus, 
siekiant užtikrinti tokių regionų kaip 
pakraščio regionai ir salynai, kurių 
geografinės sąlygos nepalankios, 
prieinamumą; atkreipia dėmesį į oro uostų, 
visų pirma regioninių oro uostų, kurie 
kartais yra vienintelis veiksmingas regioną 
ir likusią Europos dalį jungiantis ryšys, 
svarbą;

ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos 
Sąjungoje sujungiant regionus; pažymi, 
kad reikėtų išlaikyti esamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus, 
siekiant užtikrinti tokių regionų kaip 
pakraščio, atokiausi regionai ir salynai, 
kurių geografinės sąlygos nepalankios, visų 
pirma dėl šių regionų atokumo, 
prieinamumą ir teritorinį vientisumą; 
atkreipia dėmesį į oro uostų, visų pirma 
regioninių oro uostų, kurie kartais yra 
vienintelis veiksmingas regioną ir likusią 
Europos dalį jungiantis ryšys, svarbą;

Or. pt

Pakeitimas 6
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą 
atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių 
oro uostų vaidmenį užtikrinant teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos 
Sąjungoje sujungiant regionus; pažymi, 
kad reikėtų išlaikyti esamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus, 
siekiant užtikrinti tokių regionų kaip 
pakraščio regionai ir salynai, kurių 
geografinės sąlygos nepalankios, 
prieinamumą; atkreipia dėmesį į oro uostų,
visų pirma regioninių oro uostų, kurie 
kartais yra vienintelis veiksmingas regioną 
ir likusią Europos dalį jungiantis ryšys, 
svarbą;

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą 
atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių 
oro uostų vaidmenį užtikrinant teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos 
Sąjungoje sujungiant regionus; pažymi, 
kad reikėtų išlaikyti esamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus, 
siekiant užtikrinti tokių regionų kaip 
pakraščio regionai ir salynai, kurių 
geografinės sąlygos nepalankios, 
prieinamumą; atkreipia dėmesį į oro uostų, 
kurie kartais yra vienintelis veiksmingas 
regioną ir likusią Europos dalį jungiantis 
ryšys, svarbą;

Or. de

Pakeitimas 7
Salvatore Caronna
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą 
atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių 
oro uostų vaidmenį užtikrinant teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos 
Sąjungoje sujungiant regionus; pažymi, 
kad reikėtų išlaikyti esamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus, 
siekiant užtikrinti tokių regionų kaip 
pakraščio regionai ir salynai, kurių 
geografinės sąlygos nepalankios, 
prieinamumą; atkreipia dėmesį į oro uostų, 
visų pirma regioninių oro uostų, kurie 
kartais yra vienintelis veiksmingas regioną
ir likusią Europos dalį jungiantis ryšys, 
svarbą;

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą 
atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių 
oro uostų vaidmenį užtikrinant teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos 
Sąjungoje sujungiant regionus; pažymi, 
kad reikėtų išlaikyti esamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus, 
siekiant užtikrinti tokių regionų kaip 
pakraščio regionai ir salynai, kurių 
geografinės sąlygos nepalankios, 
prieinamumą; atkreipia dėmesį į oro uostų, 
visų pirma regioninių oro uostų, kurie 
kartais yra vienintelis veiksmingas 
regionus jungiantis ryšys, svarbą;

Or. it

Pakeitimas 8
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad regioninių oro uostų 
reikia ir mažiausiai išsivysčiusiuose 
Europos regionuose, kuriuose nėra tvirtų 
kelių ir geležinkelių sistemų; mano, kad 
valstybių narių sostinėse reikėtų teikti 
būtiniausias oro susisiekimo paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 9
Giommaria Uggias
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad neracionalus naujų 
regioninių oro uostų daugėjimas 
neatitiktų veiksmingumo ir tvarumo 
kriterijų; priešingai, skatina stiprinti 
egzistuojantį susisiekimą, ypač tose 
teritorijose, kuriose yra nepalankios 
geografinės sąlygos (pavyzdžiui, salose); 
todėl teigiamai vertina visas iniciatyvas, 
skirtas viešojo transporto, taip pat ir kelių, 
vaidmeniui plėtojant susisiekimą stiprinti;

Or. it

Pakeitimas 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionų valdžios institucijas labiau 
atsižvelgti į tai, kad geros oro transporto 
jungtys dažnai turi lemiamą reikšmę 
turizmo plėtrai ir yra pagrindinė greito 
keleivių ir prekių vežimo sąlyga;

2. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionų valdžios institucijas labiau 
atsižvelgti į tai, kad geros oro transporto 
jungtys dažnai turi lemiamą reikšmę vietos 
ekonomikos ir turizmo plėtrai ir yra 
pagrindinė greito keleivių ir prekių vežimo 
sąlyga;

Or. ro

Pakeitimas 11
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionų valdžios institucijas labiau 
atsižvelgti į tai, kad geros oro transporto 
jungtys dažnai turi lemiamą reikšmę 
turizmo plėtrai ir yra pagrindinė greito 
keleivių ir prekių vežimo sąlyga;

2. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionų valdžios institucijas labiau 
atsižvelgti į tai, kad geros oro transporto 
jungtys bet kokiu atveju turi lemiamą 
reikšmę turizmo plėtrai ir yra pagrindinė 
greito keleivių ir prekių vežimo sąlyga; 
kadangi matyti, kad turizmas labiausiai 
atsparus ekonomikos krizei, ypatingą 
dėmesį reikia skirti bet kokiam 
ekonomikos politikos aspektui ar 
veiksmui, kuriuo būtų skatinama jo plėtra 
ir veikimas, kaip antai oro transporto ir 
oro uostų infrastruktūros projektams;

Or. es

Pakeitimas 12
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionų valdžios institucijas labiau
atsižvelgti į tai, kad geros oro transporto 
jungtys dažnai turi lemiamą reikšmę 
turizmo plėtrai ir yra pagrindinė greito 
keleivių ir prekių vežimo sąlyga;

2. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionų valdžios institucijas atsižvelgti į 
tai, kad geros oro transporto jungtys dažnai 
turi lemiamą reikšmę turizmo plėtrai ir yra 
pagrindinė greito keleivių ir prekių vežimo 
sąlyga;

Or. de

Pakeitimas 13
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionų valdžios institucijas labiau
atsižvelgti į tai, kad geros oro transporto 
jungtys dažnai turi lemiamą reikšmę
turizmo plėtrai ir yra pagrindinė greito 
keleivių ir prekių vežimo sąlyga;

2. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionų valdžios institucijas atsižvelgti į 
tai, kad geros oro transporto jungtys yra 
svarbios turizmo plėtrai ir greitam keleivių 
ir prekių vežimui;

Or. it

Pakeitimas 14
Iosif Matula

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionų valdžios institucijas labiau
atsižvelgti į tai, kad geros oro transporto 
jungtys dažnai turi lemiamą reikšmę 
turizmo plėtrai ir yra pagrindinė greito 
keleivių ir prekių vežimo sąlyga;

2. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionų valdžios institucijas labiau 
atsižvelgti į tai, kad geros oro transporto 
jungtys dažnai turi lemiamą reikšmę 
turizmo plėtrai ir yra pagrindinė greito 
keleivių ir prekių vežimo sąlyga; pripažįsta 
regioninių oro uostų svarbą gerinant 
judumą ir tarpregioninį susisiekimą ir 
padedant didinti regionų patrauklumą;

Or. ro

Pakeitimas 15
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionų valdžios institucijas labiau 
atsižvelgti į tai, kad geros oro transporto 
jungtys dažnai turi lemiamą reikšmę 

2. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionų valdžios institucijas labiau 
atsižvelgti į tai, kad geros oro transporto 
jungtys dažnai turi lemiamą reikšmę 
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turizmo plėtrai ir yra pagrindinė greito 
keleivių ir prekių vežimo sąlyga;

turizmo plėtrai ar pritraukiant 
investuotojus ir yra pagrindinė greito 
keleivių ir prekių vežimo sąlyga, turint 
omenyje tai, kad oro uostai yra pagrindinė 
ekonominės ir regioninės plėtros varomoji 
jėga;

Or. ro

Pakeitimas 16
Seán Kelly

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia regioninių oro uostų, kaip 
naujovių diegimo grupių centro, vaidmenį 
mažinant su vieta susijusias steigimo 
išlaidas geografiškai atokiuose 
regionuose;

Or. en

Pakeitimas 17
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia ekonominę regioninių oro uostų 
svarbą kuriant darbo vietas, visų pirma 
mažiau išsivysčiusiuose ar mažiau 
palankiuose ūkininkauti regionuose; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad būtina veiksmingiau 
išnaudoti ekologiškų darbo vietų 
potencialą;

3. pabrėžia ekonominę regioninių oro uostų 
svarbą kuriant darbo vietas, visų pirma 
mažiau išsivysčiusiuose ar mažiau 
palankiuose ūkininkauti regionuose; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad būtina veiksmingiau 
išnaudoti ekologiškų darbo vietų 
potencialą; tačiau apgailestauja, kad yra 
daug darbo be garantijų vietų ir vietos 
darbo rinkoms daromas nedidelis 
poveikis;
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Or. en

Pakeitimas 18
Giommaria Uggias

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia ekonominę regioninių oro uostų 
svarbą kuriant darbo vietas, visų pirma 
mažiau išsivysčiusiuose ar mažiau 
palankiuose ūkininkauti regionuose; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad būtina veiksmingiau 
išnaudoti ekologiškų darbo vietų 
potencialą;

3. pabrėžia ekonominę regioninių oro uostų 
svarbą kuriant darbo vietas, visų pirma 
mažiau išsivysčiusiuose ar mažiau 
palankiuose ūkininkauti regionuose; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad būtina veiksmingiau 
išnaudoti ekologiškų darbo vietų 
potencialą; vis dėlto, pabrėžia, kad turi 
būti laikomasi tokiuose oro uostuose 
įdarbintų darbuotojų darbo sąlygų ir 
būtinųjų apsaugos standartų, kurių 
dažnai nesilaikoma ypač ten, kur 
daugiausia veikia pigių skrydžių 
bendrovės;

Or. it

Pakeitimas 19
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia ekonominę regioninių oro 
uostų svarbą kuriant darbo vietas, visų 
pirma mažiau išsivysčiusiuose ar mažiau 
palankiuose ūkininkauti regionuose; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad būtina veiksmingiau 
išnaudoti ekologiškų darbo vietų 
potencialą;

3. atkreipia dėmesį į ekonominę regioninių 
oro uostų svarbą, kurią pastaraisiais 
metais jie įgavo kuriant darbo vietas, visų 
pirma mažiau išsivysčiusiuose ar mažiau 
palankiuose ūkininkauti regionuose, bet 
taip pat pabrėžia kad šių oro uostų, juose 
paslaugas teikiančių įmonių ir juose 
veikiančių oro transporto bendrovių 
darbuotojų darbo sutarčių ir atlyginimo 
sąlygos turi būti jiems priimtinos ir 
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tinkamos; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad 
būtina veiksmingiau išnaudoti ekologiškų 
darbo vietų potencialą;

Or. it

Pakeitimas 20
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia ekonominę regioninių oro uostų 
svarbą kuriant darbo vietas, visų pirma 
mažiau išsivysčiusiuose ar mažiau 
palankiuose ūkininkauti regionuose; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad būtina
veiksmingiau išnaudoti ekologiškų darbo 
vietų potencialą;

3. pabrėžia ekonominę regioninių oro uostų 
svarbą kuriant darbo vietas, visų pirma 
mažiau išsivysčiusiuose ar mažiau 
palankiuose ūkininkauti regionuose ar 
salose; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad kaip 
šalutinę galimybę reikia išnaudoti oro 
uostų naujos vizijos ekologiškų darbo 
vietų potencialą;

Or. es

Pakeitimas 21
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia ekonominę regioninių oro uostų 
svarbą kuriant darbo vietas, visų pirma 
mažiau išsivysčiusiuose ar mažiau 
palankiuose ūkininkauti regionuose; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad būtina 
veiksmingiau išnaudoti ekologiškų darbo 
vietų potencialą;

3. pabrėžia ekonominę regioninių oro uostų 
svarbą kuriant darbo vietas, visų pirma 
mažiau išsivysčiusiuose ar mažiau 
palankiuose ūkininkauti regionuose;

Or. de
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Pakeitimas 22
Iosif Matula

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia ekonominę regioninių oro uostų 
svarbą kuriant darbo vietas, visų pirma 
mažiau išsivysčiusiuose ar mažiau
palankiuose ūkininkauti regionuose; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad būtina veiksmingiau 
išnaudoti ekologiškų darbo vietų 
potencialą;

3. pabrėžia ekonominę regioninių oro uostų 
svarbą stiprinant Europos regionų 
ekonomikos augimo centrų padėtį; 
atkreipia dėmesį į galimybes kurti darbo 
vietas, visų pirma mažiau išsivysčiusiuose 
ar mažiau palankiuose ūkininkauti 
regionuose; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad 
būtina veiksmingiau išnaudoti ekologiškų 
darbo vietų potencialą;

Or. ro

Pakeitimas 23
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas sprendžiant, kur 
išdėstyti oro uostus, atsižvelgti į aplinkos ir 
meteorologines sąlygas;

4. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas sprendžiant, kur 
išdėstyti oro uostus, atsižvelgti į aplinkos, 
teritorijos ir meteorologines sąlygas; 
pabrėžia, kad prieš statant naujus 
pastatus labai svarbu panaudoti ir 
atnaujinti esamus;

Or. en

Pakeitimas 24
Giommaria Uggias

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas sprendžiant, kur 
išdėstyti oro uostus, atsižvelgti į aplinkos ir 
meteorologines sąlygas;

4. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas sprendžiant, kur 
išdėstyti oro uostus, atsižvelgti į aplinkos ir 
meteorologines sąlygas ir remtis 
racionaliais kriterijais;

Or. it

Pakeitimas 25
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas sprendžiant, kur 
išdėstyti oro uostus, atsižvelgti į aplinkos ir 
meteorologines sąlygas;

4. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas prireikus atnaujinti ar 
plėsti regioninį oro uostą, atsižvelgti į 
aplinkos ir meteorologines sąlygas;

Or. it

Pakeitimas 26
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas sprendžiant, kur 
išdėstyti oro uostus, atsižvelgti į aplinkos ir 
meteorologines sąlygas;

4. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas sprendžiant, kur 
išdėstyti oro uostus, be ekonominių-
finansinių aspektų, taip pat atsižvelgti į 
aplinkos ir meteorologines sąlygas;

Or. es
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Pakeitimas 27
Iosif Matula

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas sprendžiant, kur 
išdėstyti oro uostus, atsižvelgti į aplinkos ir 
meteorologines sąlygas;

4. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas sprendžiant, kur 
išdėstyti oro uostus, atsižvelgti į aplinkos ir 
meteorologines sąlygas; pažymi, kad 
plėtojant oro transportą būtina atsižvelgti 
į strategijoje „Europa 2020“ nustatytus 
tikslus; taigi rekomenduoja oro uostams 
pasiekti, kad ES oro erdvėje iki 2020 m. iš 
oro transporto išmetamas anglies dioksido 
kiekis būtų sumažintas 30 proc.;

Or. ro

Pakeitimas 28
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, 
taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; mano, kad reikėtų plėtoti 
susisiekimą geležinkeliais tarp oro uostų, 
nes tai puikus būdas sumažinti atitinkamų 
oro uostų pajėgumo problemas;

5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, 
taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; mano, kad reikėtų plėtoti 
susisiekimą viešuoju transportu tarp oro 
uostų, nes tai puikus būdas sumažinti 
atitinkamų oro uostų pajėgumo problemas;

Or. en

Pakeitimas 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, 
taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; mano, kad reikėtų plėtoti 
susisiekimą geležinkeliais tarp oro uostų, 
nes tai puikus būdas sumažinti atitinkamų 
oro uostų pajėgumo problemas;

5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, 
taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; mano, kad reikėtų į 
nacionalinius ir Europos transporto 
tinklus, ypač geležinkelių tinklus, įtraukti 
regioninius oro uostus, siekiant sumažinti 
atitinkamų oro uostų pajėgumo problemas;

Or. fr

Pakeitimas 30
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, 
taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; mano, kad reikėtų plėtoti 
susisiekimą geležinkeliais tarp oro uostų, 
nes tai puikus būdas sumažinti atitinkamų 
oro uostų pajėgumo problemas;

5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, 
taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; mano, kad reikėtų plėtoti 
susisiekimą geležinkeliais tarp oro uostų, 
nes tai puikus būdas sumažinti atitinkamų 
oro uostų pajėgumo problemas; mano, kad 
geresnė regioninių oro uostų ir vietos 
geležinkelių bei tramvajų transporto 
sąsaja gali daryti teigiamą poveikį 
aplinkai ir viso regiono transporto 
plėtojimui;

Or. it

Pakeitimas 31
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, 5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, 
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taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; mano, kad reikėtų plėtoti 
susisiekimą geležinkeliais tarp oro uostų, 
nes tai puikus būdas sumažinti atitinkamų 
oro uostų pajėgumo problemas;

taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; šiuo požiūriu mano, kad 
atsižvelgiant į esamą technologijų 
pažangą šioje srityje, reikėtų plėtoti 
susisiekimą geležinkeliais ar kelių 
transportu tarp oro uostų, nes tai puikus 
būdas sumažinti atitinkamų oro uostų 
pajėgumo problemas;

Or. es

Pakeitimas 32
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, 
taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; mano, kad reikėtų plėtoti 
susisiekimą geležinkeliais tarp oro uostų, 
nes tai puikus būdas sumažinti atitinkamų 
oro uostų pajėgumo problemas;

5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, 
taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; mano, kad reikėtų plėtoti 
susisiekimą geležinkeliais tarp oro uostų, 
nes tai puikus būdas sumažinti atitinkamų 
oro uostų pajėgumo problemas; prašo 
paisyti konkrečios kai kurių regionų, 
kuriuose įvairių transporto rūšių plėtrai 
poveikį daro šių regionų fizinės ir 
gamtinės savybės, pvz., atokiausi regionai, 
padėties;

Or. pt

Pakeitimas 33
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, 
taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; mano, kad reikėtų plėtoti 

5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, 
taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; mano, kad būtinos 
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susisiekimą geležinkeliais tarp oro uostų, 
nes tai puikus būdas sumažinti atitinkamų 
oro uostų pajėgumo problemas;

geležinkelių jungtys su oro uostais, nes tai 
puikus būdas sumažinti atitinkamų oro 
uostų pajėgumo problemas;

Or. de

Pakeitimas 34
Iosif Matula

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, 
taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; mano, kad reikėtų plėtoti 
susisiekimą geležinkeliais tarp oro uostų, 
nes tai puikus būdas sumažinti atitinkamų 
oro uostų pajėgumo problemas;

5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, 
taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; mano, kad reikėtų plėtoti 
susisiekimą geležinkeliais tarp oro uostų, 
nes tai puikus būdas sumažinti atitinkamų 
oro uostų pajėgumo problemas; pripažįsta, 
kad regioniniai oro uostai galėtų prisidėti 
prie keleivinio transporto spūsčių 
mažinimo ir taip padėti perpildytiems oro 
uostams, taip pat prisidėti prie oro 
transporto maršrutų įvairinimo; ragina 
valstybių narių valdžios institucijas siūlyti 
planus esamiems regioniniams oro 
uostams plėsti ir juos daryti 
veiksmingesnius;

Or. ro

Pakeitimas 35
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad oro uostų atnaujinimas 
ir plėtra itin brangiai kainuoja ir kad šiam 
tikslui skiriamų lėšų paprastai tikrai 
nepakanka siekiant skatinti Europos oro 
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uostų konkurencingumą, išspręsti 
pajėgumų trūkumo klausimą ir taip 
didinti oro transporto veiksmingumą bei 
gerinti keleivių ir prekių transporto 
kokybės ir kainos santykį;

Or. ro

Pakeitimas 36
Alain Cadec

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinės ir 
regionų valdžios institucijos turėtų 
tinkamai remti regioninių oro uostų ir 
susijusios infrastruktūros statymą ir plėtrą 
ir tam turėtų būti skiriamas tinkamas 
finansavimas iš TEN-T tinklų, Sanglaudos 
fondo ir Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF);

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinės ir 
regionų valdžios institucijos turėtų 
tinkamai remti regioninių oro uostų ir 
susijusios infrastruktūros statymą ir plėtrą 
ir 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu visų kategorijų regionams tam 
turėtų būti skiriamas tinkamas 
finansavimas iš TEN-T tinklų, Sanglaudos 
fondo ir Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF);

Or. fr

Pakeitimas 37
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinės ir 
regionų valdžios institucijos turėtų 
tinkamai remti regioninių oro uostų ir 
susijusios infrastruktūros statymą ir plėtrą 
ir tam turėtų būti skiriamas tinkamas 
finansavimas iš TEN-T tinklų, 
Sanglaudos fondo ir Europos regioninės 

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinės ir 
regionų valdžios institucijos turėtų 
tinkamai remti regioninių oro uostų ir 
susijusios infrastruktūros statymą ir plėtrą 
ir dėl to reikėtų konsultuotis su 
suinteresuotąja vietos ir regionų 
visuomene; pabrėžia, kad sprendimai turi 
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plėtros fondo (ERPF); būti skaidrūs ir pagrįsti sąnaudų ir
naudos analize;

Or. en

Pakeitimas 38
Salvatore Caronna, Constanze Angela Krehl

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinės ir 
regionų valdžios institucijos turėtų 
tinkamai remti regioninių oro uostų ir 
susijusios infrastruktūros statymą ir 
plėtrą ir tam turėtų būti skiriamas 
tinkamas finansavimas iš TEN-T tinklų, 
Sanglaudos fondo ir Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF);

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinės ir 
regionų valdžios institucijos turėtų 
tinkamai remti nedidelį poveikį aplinkai 
darančius regioninius oro uostus ir 
susijusią infrastruktūrą ir taip pat gali 
pateikti paraišką dėl finansavimo iš 
Europos Sąjungos fondų;

Or. it

Pakeitimas 39
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinės ir 
regionų valdžios institucijos turėtų 
tinkamai remti regioninių oro uostų ir 
susijusios infrastruktūros statymą ir plėtrą 
ir tam turėtų būti skiriamas tinkamas 
finansavimas iš TEN-T tinklų, Sanglaudos 
fondo ir Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF);

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinės ir 
regionų valdžios institucijos turėtų 
tinkamai remti regioninių oro uostų ir 
susijusios infrastruktūros statymą ir plėtrą 
ir tam turėtų būti skiriamas tinkamas 
finansavimas iš TEN-T tinklų, Sanglaudos 
fondo ir Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF), naujoje programavimo 
sistemoje,kuri šiuo metu vertinama;

Or. es
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Pakeitimas 40
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinės ir 
regionų valdžios institucijos turėtų 
tinkamai remti regioninių oro uostų ir 
susijusios infrastruktūros statymą ir plėtrą 
ir tam turėtų būti skiriamas tinkamas 
finansavimas iš TEN-T tinklų, 
Sanglaudos fondo ir Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF);

6. laikosi nuomonės, kad į regioninių oro 
uostų ir susijusios infrastruktūros 
priežiūrą, statymą ir plėtrą pirmiausia 
reikia vertinti ekonominiu požiūriu;

Or. de

Pakeitimas 41
Iosif Matula

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinės ir 
regionų valdžios institucijos turėtų 
tinkamai remti regioninių oro uostų ir 
susijusios infrastruktūros statymą ir plėtrą 
ir tam turėtų būti skiriamas tinkamas 
finansavimas iš TEN-T tinklų, Sanglaudos 
fondo ir Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF);

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinės ir 
regionų valdžios institucijos turėtų 
tinkamai remti regioninių oro uostų ir 
susijusios infrastruktūros statymą ir plėtrą 
ir tam turėtų būti skiriamas tinkamas 
finansavimas iš TEN-T tinklų, Sanglaudos 
fondo ir Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF); rekomenduoja Komisijai 
atsižvelgti į galimybes, kurias teikia 
regioniniai oro uostai, sudarantys 
svarbiausio Europos transporto tinklo, 
kuris įtrauktas į Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę, dalį;

Or. ro
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Pakeitimas 42
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinės ir 
regionų valdžios institucijos turėtų 
tinkamai remti regioninių oro uostų ir 
susijusios infrastruktūros statymą ir plėtrą 
ir tam turėtų būti skiriamas tinkamas 
finansavimas iš TEN-T tinklų, Sanglaudos 
fondo ir Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF);

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinės ir 
regionų valdžios institucijos turėtų 
tinkamai remti regioninių oro uostų ir 
susijusios infrastruktūros statymą ir plėtrą 
ir tam turėtų būti skiriamas tinkamas 
finansavimas iš TEN-T tinklų, Sanglaudos 
fondo ir Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF), taip pat kitų ES finansuojamų 
finansų inžinerijos priemonių;

Or. ro

Pakeitimas 43
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. prašo Komisijos užtikrinti, kad 
regioniniai krovininiai oro uostai ir 
keleiviniai oro uostai būtų įtraukti į ES 
programas; pabrėžia, kad krovininiai oro 
uostai regioninei plėtrai vis dar gali būti 
labai svarbūs, net jeigu regioniniai 
keleiviniai oro uostai laikomi 
neperspektyviais;

Or. en

Pakeitimas 44
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad imantis veiksmų teritorinio 
bendradarbiavimo tikslui pasiekti reikėtų 
atsižvelgti į regioninių oro uostų plėtrą, 
norint tarp regionų skatinti pusiausvyrą 
susisiekimo su oro uostais ir suderintos 
transporto jungčių sistemos plėtros 
požiūriu, siekiant teritorinės sanglaudos;

Or. pt

Pakeitimas 45
Alain Cadec

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas užtikrinti, kad, 
remiantis konkrečiu teritoriniu vertinimu, 
oro uostai būtų įtraukti į regionų teritorinės 
plėtros planus arba į oro uostus būtų 
atsižvelgiama regionų plėtros strategijose.

7. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas užtikrinti, kad, 
remiantis konkrečiu teritoriniu vertinimu, 
oro uostai būtų įtraukti į regionų teritorinės 
plėtros planus arba į oro uostus būtų 
atsižvelgiama regionų plėtros strategijose 
bei prireikus dabartinėse ir būsimose 
makroregionų strategijose;

Or. fr

Pakeitimas 46
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas užtikrinti, kad, 
remiantis konkrečiu teritoriniu vertinimu, 
oro uostai būtų įtraukti į regionų teritorinės 

7. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas užtikrinti, kad, 
remiantis konkrečiu teritoriniu vertinimu, 
oro uostai būtų įtraukti į regionų teritorinės 
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plėtros planus arba į oro uostus būtų 
atsižvelgiama regionų plėtros strategijose.

plėtros planus, visų pirma į integruotus 
tvaraus judumo planus;

Or. en

Pakeitimas 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas užtikrinti, kad, 
remiantis konkrečiu teritoriniu vertinimu, 
oro uostai būtų įtraukti į regionų teritorinės 
plėtros planus arba į oro uostus būtų 
atsižvelgiama regionų plėtros strategijose.

7. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas užtikrinti, kad, 
remiantis konkrečiu teritoriniu vertinimu, 
atsižvelgiant į tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą, oro uostai būtų įtraukti 
į regionų teritorinės plėtros planus arba į 
oro uostus būtų atsižvelgiama regionų 
plėtros strategijose.

Or. ro

Pakeitimas 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas užtikrinti, kad, 
remiantis konkrečiu teritoriniu vertinimu, 
oro uostai būtų įtraukti į regionų teritorinės 
plėtros planus arba į oro uostus būtų 
atsižvelgiama regionų plėtros strategijose.

7. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas užtikrinti, kad, 
remiantis konkrečiu teritoriniu vertinimu, 
oro uostai būtų įtraukti į teritorinės plėtros 
planus ir į oro uostus būtų atsižvelgiama 
regionų plėtros strategijose;

Or. fr
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Pakeitimas 49
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas užtikrinti, kad, 
remiantis konkrečiu teritoriniu vertinimu, 
oro uostai būtų įtraukti į regionų teritorinės 
plėtros planus arba į oro uostus būtų 
atsižvelgiama regionų plėtros strategijose.

7. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas užtikrinti, kad, 
remiantis konkrečiu teritoriniu vertinimu, 
oro uostai būtų įtraukti, nes jiems tai tikrai 
būtina, į regionų teritorinės ir regioninės
plėtros planus.

Or. es

Pakeitimas 50
Iosif Matula

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas užtikrinti, kad, 
remiantis konkrečiu teritoriniu vertinimu, 
oro uostai būtų įtraukti į regionų teritorinės 
plėtros planus arba į oro uostus būtų 
atsižvelgiama regionų plėtros strategijose.

7. ragina valstybes nares, regionų ir vietos 
valdžios institucijas užtikrinti, kad, 
remiantis konkrečiu teritoriniu vertinimu, 
oro uostai būtų įtraukti į regionų teritorinės 
plėtros planus arba į oro uostus būtų 
atsižvelgiama regionų plėtros strategijose; 
ragina Komisiją ir valstybių narių 
valdžios institucijas atsižvelgti į regioninių 
oro uostų svarbą sudarant būsimas 
partnerystės sutartis;

Or. ro

Pakeitimas 51
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. šiuo klausimu primena, kad svarbu 
bendras oro uostų infrastruktūros plėtros 
ir prieinamumo strategijas rengti, 
planuoti ir įgyvendinti tarptautiniu 
lygmeniu; pabrėžia, kad svarbu vykdyti 
Europos teritorinį bendradarbiavimą 
siekiant įgyvendinti šias suderintas 
strategijas ir skubiai skirti tam tikras 
tarptautines investicijas; ragina 
makroregionų lygmeniu derinant 
strategiją į ją įtraukti išsamias pastabas 
dėl transporto, ypač oro transporto, 
integravimo siekiant įgyvendinti tikrą 
socialinę ir teritorinę sanglaudą;

Or. fr

Pakeitimas 52
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. taip pat ragina valstybes nares, 
bendradarbiaujant su Komisija ieškoti 
tinkamų sprendimų siekiant nustatyti oro 
uostų rinkliavų sistemą, kuria, be 
mokesčių surinkimo tikslo, būtų 
skatinami aspektai, būtini siekiant 
užtikrinti visos Europos oro transporto 
sistemos konkurencingumą, ypatingą 
dėmesį skiriant atokiausiems regionams ir 
saloms;

Or. es

Pakeitimas 53
Iosif Matula
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Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia atokiausių regionų 
konkurencingumo didinimo ir jų 
integracijos į kitus regionus skatinimo 
svarbą siekiant panaikinti ekonominį 
atotrūkį, kuris atokiausius regionus 
atskiria nuo likusios Europos dalies;

Or. ro


