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Predlog spremembe 1
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen regionalnih letališč v 
zračnem prometu in njihovo vlogo pri 
zagotavljanju teritorialne, ekonomske in 
socialne kohezije v Uniji s povezovanjem 
regij; poudarja, da bi bilo treba ohraniti 
obstoječe obveznosti javne službe, da bi 
zagotovili dostopnost regij, kot so obrobne 
in otoške regije, ki so v slabšem 
geografskem položaju; opozarja na pomen 
letališč, zlasti regionalnih, ki so včasih 
edina učinkovita povezava med zadevno 
regijo in preostalo Evropo;

1. poudarja pomen regionalnih letališč v 
zračnem prometu in njihovo vlogo pri 
zagotavljanju teritorialne, ekonomske in 
socialne kohezije v Uniji s povezovanjem 
regij; poudarja, da bi bilo treba ohraniti 
obstoječe obveznosti javne službe, da bi 
zagotovili dostopnost regij, kot so najbolj 
oddaljene regije, obrobne in otoške regije, 
ki so v slabšem geografskem položaju; 
opozarja na pomen letališč, zlasti 
regionalnih, ki so včasih edina učinkovita 
povezava med zadevno regijo in preostalo 
Evropo;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen regionalnih letališč v 
zračnem prometu in njihovo vlogo pri 
zagotavljanju teritorialne, ekonomske in
socialne kohezije v Uniji s povezovanjem 
regij; poudarja, da bi bilo treba ohraniti 
obstoječe obveznosti javne službe, da bi 
zagotovili dostopnost regij, kot so obrobne 
in otoške regije, ki so v slabšem 
geografskem položaju; opozarja na pomen 
letališč, zlasti regionalnih, ki so včasih 
edina učinkovita povezava med zadevno 
regijo in preostalo Evropo;

1. poudarja pomen regionalnih letališč v 
zračnem prometu in njihovo vlogo pri 
prispevanju k teritorialni, ekonomski in 
socialni koheziji v Uniji s povezovanjem 
regij; poudarja, da bi bilo treba ohraniti 
obstoječe obveznosti javne službe, da bi 
zagotovili dostopnost regij, ki so v slabšem 
geografskem položaju, in da bi morali za 
dosego tega cilja prednost dati izboljšanju 
intermodalnosti; opozarja na pomen 
letališč, zlasti regionalnih, ki so včasih 
edina učinkovita povezava med zadevno 
regijo in preostalo Evropo;



PE478.609v01-00 4/27 AM\887668SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 3
Giommaria Uggias

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen regionalnih letališč v 
zračnem prometu in njihovo vlogo pri 
zagotavljanju teritorialne, ekonomske in 
socialne kohezije v Uniji s povezovanjem 
regij; poudarja, da bi bilo treba ohraniti 
obstoječe obveznosti javne službe, da bi 
zagotovili dostopnost regij, kot so obrobne 
in otoške regije, ki so v slabšem 
geografskem položaju; opozarja na pomen 
letališč, zlasti regionalnih, ki so včasih 
edina učinkovita povezava med zadevno 
regijo in preostalo Evropo;

1. poudarja pomen regionalnih letališč v 
zračnem prometu in njihovo vlogo pri 
zagotavljanju teritorialne, ekonomske in 
socialne kohezije v Uniji s povezovanjem 
regij; poudarja, da bi bilo treba ohraniti 
obstoječe obveznosti javne službe, da bi 
zagotovili dostopnost regij, kot so obrobne 
ali otoške regije ali osrednja območja, 
oddaljena od glavnih prometnih poti, ki so 
v slabšem geografskem položaju; podpira 
možnost sklepanja partnerskih 
sporazumov, ki jih bodo podprli 
nacionalni in regionalni organi ter 
letalski prevozniki;  opozarja na pomen 
letališč, zlasti regionalnih, ki so včasih 
edina učinkovita povezava med zadevno 
regijo in preostalo Evropo;

Or. it

Predlog spremembe 4
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen regionalnih letališč v 
zračnem prometu in njihovo vlogo pri 
zagotavljanju teritorialne, ekonomske in 
socialne kohezije v Uniji s povezovanjem 
regij; poudarja, da bi bilo treba ohraniti
obstoječe obveznosti javne službe, da bi 

1. poudarja pomen regionalnih letališč v 
zračnem prometu in njihovo bistveno vlogo 
pri zagotavljanju teritorialne, ekonomske in 
socialne kohezije znotraj držav članic in v 
Uniji s povezovanjem regij; poudarja, da bi 
bilo treba obstoječe obveznosti javne 
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zagotovili dostopnost regij, kot so obrobne 
in otoške regije, ki so v slabšem 
geografskem položaju; opozarja na pomen 
letališč, zlasti regionalnih, ki so včasih 
edina učinkovita povezava med zadevno 
regijo in preostalo Evropo;

službe ali obveznosti, ki bi lahko bile 
dogovorjeno v prihodnosti, upravičiti s 
potrebo po zagotavljanju dostopnosti regij, 
zlasti obrobnih in otoških regij, v kolikor 
bi jim ustrezne letalske povezave 
omogočile, da se spopadejo s svojim 
slabšim geografskim položajem; opozarja 
na pomen letališč, zlasti regionalnih, ki so 
včasih edina učinkovita povezava med 
zadevno regijo in preostalo Evropo; meni, 
da je zaradi sedanjih razmer gospodarske 
krize in potrebe po izvajanju politik 
fiskalne konsolidacije očitno treba najti 
pravo ravnovesje med potrebo posameznih 
letališč po konkurenčnosti in 
uravnoteženih bilancah ter družbenimi in 
regionalnimi potrebami, ki jih je treba 
zadovoljiti; 

Or. es

Predlog spremembe 5
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen regionalnih letališč v 
zračnem prometu in njihovo vlogo pri 
zagotavljanju teritorialne, ekonomske in 
socialne kohezije v Uniji s povezovanjem 
regij; poudarja, da bi bilo treba ohraniti 
obstoječe obveznosti javne službe, da bi 
zagotovili dostopnost regij, kot so obrobne 
in otoške regije, ki so v slabšem 
geografskem položaju; opozarja na pomen 
letališč, zlasti regionalnih, ki so včasih 
edina učinkovita povezava med zadevno 
regijo in preostalo Evropo;

1. poudarja pomen regionalnih letališč v 
zračnem prometu in njihovo vlogo pri 
zagotavljanju teritorialne, ekonomske in 
socialne kohezije v Uniji s povezovanjem 
regij; poudarja, da bi bilo treba ohraniti 
obstoječe obveznosti javne službe, da bi 
zagotovili dostopnost in teritorialno 
neprekinjenost regij, kot so obrobne, 
najbolj oddaljene in otoške regije, ki so v 
slabšem geografskem položaju, zlasti 
zaradi svoje oddaljenosti; opozarja na 
pomen letališč, zlasti regionalnih, ki so 
včasih edina učinkovita povezava med 
zadevno regijo in preostalo Evropo;

Or. pt
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Predlog spremembe 6
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen regionalnih letališč v 
zračnem prometu in njihovo vlogo pri 
zagotavljanju teritorialne, ekonomske in 
socialne kohezije v Uniji s povezovanjem 
regij; poudarja, da bi bilo treba ohraniti 
obstoječe obveznosti javne službe, da bi 
zagotovili dostopnost regij, kot so obrobne 
in otoške regije, ki so v slabšem 
geografskem položaju; opozarja na pomen 
letališč, zlasti regionalnih, ki so včasih 
edina učinkovita povezava med zadevno 
regijo in preostalo Evropo;

1. poudarja pomen regionalnih letališč v 
zračnem prometu in njihovo vlogo pri 
zagotavljanju teritorialne, ekonomske in 
socialne kohezije v Uniji s povezovanjem 
regij; poudarja, da bi bilo treba ohraniti 
obstoječe obveznosti javne službe, da bi 
zagotovili dostopnost regij, kot so obrobne 
in otoške regije, ki so v slabšem 
geografskem položaju; opozarja na pomen 
letališč, ki so včasih edina učinkovita 
povezava med zadevno regijo in preostalo 
Evropo;

Or. de

Predlog spremembe 7
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen regionalnih letališč v 
zračnem prometu in njihovo vlogo pri 
zagotavljanju teritorialne, ekonomske in 
socialne kohezije v Uniji s povezovanjem 
regij; poudarja, da bi bilo treba ohraniti 
obstoječe obveznosti javne službe, da bi 
zagotovili dostopnost regij, kot so obrobne 
in otoške regije, ki so v slabšem 
geografskem položaju; opozarja na pomen 
letališč, zlasti regionalnih, ki so včasih 
edina učinkovita povezava med zadevno 
regijo in preostalo Evropo;

1. poudarja pomen regionalnih letališč v 
zračnem prometu in njihovo vlogo pri 
zagotavljanju teritorialne, ekonomske in 
socialne kohezije v Uniji s povezovanjem 
regij; poudarja, da bi bilo treba ohraniti 
obstoječe obveznosti javne službe, da bi 
zagotovili dostopnost regij, kot so obrobne 
in otoške regije, ki so v slabšem 
geografskem položaju; opozarja na pomen 
letališč, zlasti regionalnih, ki so včasih 
edina učinkovita povezava med regijami;



AM\887668SL.doc 7/27 PE478.609v01-00

SL

Or. it

Predlog spremembe 8
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so regionalna letališča 
potrebna tudi v najmanj razvitih 
evropskih regijah, kjer ni močnega 
cestnega ali železniškega omrežja; meni, 
da je treba zagotoviti minimalne letalske 
povezave do nacionalnih prestolnic; 

Or. en

Predlog spremembe 9
Giommaria Uggias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bi bilo nadaljnje nerazumno 
povečevanje števila regionalnih letališč v 
nasprotju z merili učinkovitosti in 
trajnostnosti; poudarja, da bi bilo 
nasprotno treba okrepiti obstoječe 
povezave, zlasti na geografsko 
prikrajšanih območjih (na primer otokih); 
zato pozdravlja vsako pobudo, katere 
namen je razvoj vloge javnega prevoza, 
vključno s cestnim, s spodbujanjem 
povezav;

Or. it
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Predlog spremembe 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, države članice in 
regionalne oblasti, naj bolj upoštevajo 
dejstvo, da so dobre zračne povezave 
pogosto odločilnega pomena za razvoj 
turizma in nepogrešljive za hiter prevoz 
potnikov in blaga;

2. poziva Komisijo, države članice in 
regionalne oblasti, naj bolj upoštevajo 
dejstvo, da so dobre zračne povezave 
pogosto odločilnega pomena za razvoj 
lokalnega gospodarstva in turizma in 
nepogrešljive za hiter prevoz potnikov in 
blaga;

Or. ro

Predlog spremembe 11
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, države članice in 
regionalne oblasti, naj bolj upoštevajo 
dejstvo, da so dobre zračne povezave 
pogosto odločilnega pomena za razvoj 
turizma in nepogrešljive za hiter prevoz 
potnikov in blaga;

2. poziva Komisijo, države članice in 
regionalne oblasti, naj bolj upoštevajo 
dejstvo, da so dobre zračne povezave v 
vsakem primeru odločilnega pomena za 
razvoj turizma in nepogrešljive za hiter 
prevoz potnikov in blaga; ker se je turizem 
izkazal za odpornega proti gospodarski 
krizi, poudarja, da je treba vsem vidikom 
ali odločitvam gospodarske politike, ki bi 
ga lahko podpirali ali pospeševali, kot so 
projekti zračnega prometa in letališke 
infrastrukture, nameniti posebno 
pozornost; 

Or. es

Predlog spremembe 12
Joachim Zeller
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, države članice in 
regionalne oblasti, naj bolj upoštevajo 
dejstvo, da so dobre zračne povezave 
pogosto odločilnega pomena za razvoj 
turizma in nepogrešljive za hiter prevoz 
potnikov in blaga;

2. poziva Komisijo, države članice in 
regionalne oblasti, naj upoštevajo dejstvo, 
da so dobre zračne povezave pogosto 
odločilnega pomena za razvoj turizma in 
nepogrešljive za hiter prevoz potnikov in 
blaga;

Or. de

Predlog spremembe 13
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, države članice in 
regionalne oblasti, naj bolj upoštevajo 
dejstvo, da so dobre zračne povezave 
pogosto odločilnega pomena za razvoj 
turizma in nepogrešljive za hiter prevoz 
potnikov in blaga;

2. poziva Komisijo, države članice in 
regionalne oblasti, naj upoštevajo dejstvo, 
da so dobre zračne povezave pomembne za 
razvoj turizma in za hiter prevoz potnikov 
in blaga;

Or. it

Predlog spremembe 14
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, države članice in 
regionalne oblasti, naj bolj upoštevajo 
dejstvo, da so dobre zračne povezave 
pogosto odločilnega pomena za razvoj 

2. poziva Komisijo, države članice in 
regionalne oblasti, naj bolj upoštevajo 
dejstvo, da so dobre zračne povezave 
pogosto odločilnega pomena za razvoj 



PE478.609v01-00 10/27 AM\887668SL.doc

SL

turizma in nepogrešljive za hiter prevoz 
potnikov in blaga;

turizma in nepogrešljive za hiter prevoz 
potnikov in blaga; priznava pomen 
regionalnih letališč pri izboljšanju 
mobilnosti in medregionalne povezljivosti 
ter njihov prispevek k povečevanju 
privlačnosti regij;

Or. ro

Predlog spremembe 15
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, države članice in 
regionalne oblasti, naj bolj upoštevajo 
dejstvo, da so dobre zračne povezave 
pogosto odločilnega pomena za razvoj 
turizma in nepogrešljive za hiter prevoz 
potnikov in blaga;

2. poziva Komisijo, države članice in 
regionalne oblasti, naj bolj upoštevajo 
dejstvo, da so dobre zračne povezave 
pogosto odločilnega pomena za razvoj 
turizma in pridobivanje vlagateljev in 
nepogrešljive za hiter prevoz potnikov in 
blaga, ob upoštevanju, da so letališča 
pomembna gonilna sila gospodarskega in 
regionalnega razvoja;

Or. ro

Predlog spremembe 16
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. izpostavlja vlogo regionalnih letališč 
kot vozlišč inovacijskih grozdov, saj 
zmanjšujejo stroške lokacije za 
novoustanovljena podjetja v geografsko 
oddaljenih regijah;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja ekonomski pomen regionalnih 
letališč za ustvarjanje delovnih mest, zlasti 
v manj razvitih ali prikrajšanih regijah; v 
zvezi s tem poudarja, da je treba 
učinkoviteje izkoristiti možnosti za zelena 
delovna mesta;

3. poudarja ekonomski pomen regionalnih 
letališč za ustvarjanje delovnih mest, zlasti 
v manj razvitih ali prikrajšanih regijah; v 
zvezi s tem poudarja, da je treba 
učinkoviteje izkoristiti možnosti za zelena 
delovna mesta; vseeno izraža obžalovanje 
zaradi visokega števila negotovih delovnih 
mest in majhnega učinka na lokalne trge 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 18
Giommaria Uggias

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja ekonomski pomen regionalnih 
letališč za ustvarjanje delovnih mest, zlasti 
v manj razvitih ali prikrajšanih regijah; v 
zvezi s tem poudarja, da je treba 
učinkoviteje izkoristiti možnosti za zelena 
delovna mesta;

3. poudarja ekonomski pomen regionalnih 
letališč za ustvarjanje delovnih mest, zlasti 
v manj razvitih ali prikrajšanih regijah; v 
zvezi s tem poudarja, da je treba 
učinkoviteje izkoristiti možnosti za zelena 
delovna mesta; poudarja pa, da je treba 
upoštevati delovne pogoje letališkega 
osebja, pri čemer je treba zagotoviti 
minimalne standarde zaščite, ki jih tam, 
kjer večino prometa zagotavljajo 
nizkocenovni letalski prevozniki, pogosto 
ni;

Or. it
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Predlog spremembe 19
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja ekonomski pomen regionalnih 
letališč za ustvarjanje delovnih mest, zlasti 
v manj razvitih ali prikrajšanih regijah; v 
zvezi s tem poudarja, da je treba 
učinkoviteje izkoristiti možnosti za zelena 
delovna mesta;

3. opozarja na ekonomski pomen, ki ga 
imajo regionalna letališča v zadnjih letih
za ustvarjanje delovnih mest, zlasti v manj 
razvitih ali prikrajšanih regijah, vendar 
tudi vztraja, da mora biti osebje, ki je 
zaposleno na samih letališčih ali v 
podjetjih, ki tam zagotavljajo storitve, ali 
pri letalskih prevoznikih, ki opravljajo lete 
s teh letališč, deležno dostojnih 
pogodbenih pogojev in plačila; v zvezi s 
tem poudarja, da je treba učinkoviteje 
izkoristiti možnosti za zelena delovna 
mesta;

Or. it

Predlog spremembe 20
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja ekonomski pomen regionalnih 
letališč za ustvarjanje delovnih mest, zlasti 
v manj razvitih ali prikrajšanih regijah; v 
zvezi s tem poudarja, da je treba 
učinkoviteje izkoristiti možnosti za zelena 
delovna mesta;

3. poudarja ekonomski pomen regionalnih 
letališč za ustvarjanje delovnih mest, zlasti 
v manj razvitih, prikrajšanih ali otoških 
regijah; v zvezi s tem poudarja, da imamo 
posledično priložnost izkoristiti možnosti, 
ki jih ponuja nova vizija letališč, za 
učinkovitejše ustvarjanje zelenih delovnih 
mest;

Or. es
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Predlog spremembe 21
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja ekonomski pomen regionalnih 
letališč za ustvarjanje delovnih mest, zlasti 
v manj razvitih ali prikrajšanih regijah; v 
zvezi s tem poudarja, da je treba 
učinkoviteje izkoristiti možnosti za zelena 
delovna mesta;

3. poudarja ekonomski pomen regionalnih 
letališč za ustvarjanje delovnih mest, zlasti 
v manj razvitih ali prikrajšanih regijah;

Or. de

Predlog spremembe 22
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja ekonomski pomen regionalnih 
letališč za ustvarjanje delovnih mest, zlasti 
v manj razvitih ali prikrajšanih regijah; v 
zvezi s tem poudarja, da je treba 
učinkoviteje izkoristiti možnosti za zelena 
delovna mesta;

3. poudarja ekonomski pomen regionalnih 
letališč pri krepitvi položaja evropskih 
regionalnih torišč gospodarske rasti; 
opozarja na priložnosti za ustvarjanje 
delovnih mest, zlasti v manj razvitih ali 
prikrajšanih regijah; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba učinkoviteje izkoristiti 
možnosti za zelena delovna mesta;

Or. ro

Predlog spremembe 23
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj pri odločanju o lokaciji 
letališč upoštevajo okoljske in 
meteorološke dejavnike;

4. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj pri odločanju o lokaciji 
letališč upoštevajo okoljske in 
meteorološke dejavnike; poudarja pomen 
uporabe in posodobitve obstoječih 
struktur pred gradnjo novih;

Or. en

Predlog spremembe 24
Giommaria Uggias

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj pri odločanju o lokaciji 
letališč upoštevajo okoljske in 
meteorološke dejavnike;

4. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj pri odločanju o lokaciji 
letališč upoštevajo okoljske in 
meteorološke dejavnike ter razumska 
merila;

Or. it

Predlog spremembe 25
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj pri odločanju o lokaciji 
letališč upoštevajo okoljske in 
meteorološke dejavnike;

4. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj v primerih, ko so 
regionalna letališča potrebna obnove ali 
širitve, upoštevajo okoljske in 
meteorološke dejavnike;

Or. it
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Predlog spremembe 26
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj pri odločanju o lokaciji 
letališč upoštevajo okoljske in 
meteorološke dejavnike;

4. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj pri odločanju o lokaciji 
letališč poleg ekonomskih in finančnih 
vidikov upoštevajo okoljske in 
meteorološke dejavnike;

Or. es

Predlog spremembe 27
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj pri odločanju o lokaciji 
letališč upoštevajo okoljske in 
meteorološke dejavnike;

4. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj pri odločanju o lokaciji 
letališč upoštevajo okoljske in 
meteorološke dejavnike; opozarja, da je 
pri razvoju zračnega prometa treba 
upoštevati cilje, določene v strategiji EU 
2020; v skladu s tem priporoča, da 
letališča do leta 2020 dosežejo 30-odstotno 
zmanjšanje emisij CO2 iz zračnega 
prometa v vsem zračnem prostoru EU;

Or. ro

Predlog spremembe 28
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; 
meni, da bi bilo treba razviti železniške
povezave med letališči, saj so idealen način 
za reševanje težav z zmogljivostjo na 
zadevnih letališčih;

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; 
meni, da bi bilo treba razviti povezave 
javnega prevoza med letališči, saj so 
idealen način za reševanje težav z 
zmogljivostjo na zadevnih letališčih;

Or. en

Predlog spremembe 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; 
meni, da bi bilo treba razviti železniške 
povezave med letališči, saj so idealen 
način za reševanje težav z zmogljivostjo 
na zadevnih letališčih;

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; 
meni, da bi bilo treba regionalna letališča 
vključiti v nacionalna in evropska 
prometna omrežja, zlasti železniška, kar bi 
pripomoglo k omilitvi težav z 
zmogljivostjo na zadevnih letališčih;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; 
meni, da bi bilo treba razviti železniške 
povezave med letališči, saj so idealen način 
za reševanje težav z zmogljivostjo na 
zadevnih letališčih;

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; 
meni, da bi bilo treba razviti železniške 
povezave med letališči, saj so idealen način 
za reševanje težav z zmogljivostjo na 
zadevnih letališčih; meni, da bi boljše 
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povezave med regionalnimi letališči in 
lokalnimi železniškimi ali tramvajskimi 
storitvami lahko ugodno vplivale na 
okolje in pripomogle k racionalizaciji 
regionalnega prometa kot celote;

Or. it

Predlog spremembe 31
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; 
meni, da bi bilo treba razviti železniške 
povezave med letališči, saj so idealen način 
za reševanje težav z zmogljivostjo na 
zadevnih letališčih;

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti 
intermodalne prevozne rešitve, kjer je to 
mogoče; zato meni, da bi bilo treba glede 
na trenutno stanje tehnološkega napredka 
na tem področju razviti železniške ali 
cestne povezave med letališči, saj so 
idealen način za reševanje težav z 
zmogljivostjo na zadevnih letališčih;

Or. es

Predlog spremembe 32
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; 
meni, da bi bilo treba razviti železniške 
povezave med letališči, saj so idealen način 
za reševanje težav z zmogljivostjo na 
zadevnih letališčih;

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; 
meni, da bi bilo treba razviti železniške 
povezave med letališči, saj so idealen način 
za reševanje težav z zmogljivostjo na 
zadevnih letališčih; poziva k temu, da ne 
smemo zanemariti posebnega položaja 
nekaterih regij, v katerih razvoj 
intermodalnosti ovirajo njihove fizične in 
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naravne značilnosti, kot je njihova 
oddaljenost;

Or. pt

Predlog spremembe 33
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; 
meni, da bi bilo treba razviti železniške 
povezave med letališči, saj so idealen način 
za reševanje težav z zmogljivostjo na 
zadevnih letališčih;

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; 
meni, da letališča potrebujejo železniške 
povezave, saj so idealen način za reševanje 
težav z zmogljivostjo na zadevnih 
letališčih;

Or. de

Predlog spremembe 34
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; 
meni, da bi bilo treba razviti železniške 
povezave med letališči, saj so idealen način 
za reševanje težav z zmogljivostjo na 
zadevnih letališčih;

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti 
intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; 
meni, da bi bilo treba razviti železniške 
povezave med letališči, saj so idealen način 
za reševanje težav z zmogljivostjo na 
zadevnih letališčih; priznava morebitni 
prispevek regionalnih letališč k 
zmanjšanju zastojev v potniškem prometu 
in s tem k razbremenitvi prenatrpanih 
letališč ter k večji raznolikosti zračnih 
prometnih poti; poziva organe držav 
članic, naj predložijo načrte za razvoj 
obstoječih regionalnih letališč in 
povečanje njihove učinkovitosti;
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Or. ro

Predlog spremembe 35
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da sta posodobitev in razvoj 
letališč izredno draga in da temu 
namenjeni zneski običajno še zdaleč ne 
zadoščajo, da bi spodbudili konkurenčnost 
evropskih letališč, odpravili ozka grla 
glede zmogljivosti in s tem povečali 
učinkovitost zračnega prometa ter 
izboljšali razmerje med kakovostjo in ceno 
za prevoz potnikov in blaga; 

Or. ro

Predlog spremembe 36
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morale nacionalne in 
regionalne oblasti izdatno podpreti gradnjo 
in širitev regionalnih letališč in pripadajoče 
infrastrukture, v ta namen pa bi bilo treba 
tudi nameniti ustrezna finančna sredstva v 
okviru vseevropskih omrežij TEN-T, 
Kohezijskega sklada in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj;

6. meni, da bi morale nacionalne in
regionalne oblasti izdatno podpreti gradnjo 
in širitev regionalnih letališč in pripadajoče 
infrastrukture, v ta namen pa bi bilo treba 
tudi nameniti ustrezna finančna sredstva v 
okviru vseevropskih omrežij TEN-T, 
Kohezijskega sklada in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj za vse kategorije regij 
skozi celotno obdobje načrtovanja od 2014 
do 2020;

Or. fr
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Predlog spremembe 37
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morale nacionalne in 
regionalne oblasti izdatno podpreti gradnjo 
in širitev regionalnih letališč in pripadajoče 
infrastrukture, v ta namen pa bi bilo treba 
tudi nameniti ustrezna finančna sredstva 
v okviru vseevropskih omrežij TEN-T, 
Kohezijskega sklada in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj;

6. meni, da bi morale nacionalne in 
regionalne oblasti izdatno podpreti gradnjo 
in širitev regionalnih letališč in pripadajoče 
infrastrukture, pri čemer bi se morale o 
tem posvetovati z zadevnim lokalnim in 
regionalnim prebivalstvom; poudarja, da 
morajo biti odločitve pregledne in da 
morajo temeljiti na analizi stroškov in 
koristi;

Or. en

Predlog spremembe 38
Salvatore Caronna, Constanze Angela Krehl

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morale nacionalne in 
regionalne oblasti izdatno podpreti gradnjo 
in širitev regionalnih letališč in
pripadajoče infrastrukture, v ta namen pa 
bi bilo treba tudi nameniti ustrezna 
finančna sredstva v okviru vseevropskih 
omrežij TEN-T, Kohezijskega sklada in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj;

6. meni, da bi morale nacionalne in 
regionalne oblasti izdatno podpreti 
regionalna letališča in pripadajočo 
infrastrukturo z majhnim okoljskim 
vplivom, ki bi morala biti tudi upravičena 
do vlaganja vlog za pridobitev finančnih 
sredstev iz skladov EU;

Or. it

Predlog spremembe 39
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morale nacionalne in 
regionalne oblasti izdatno podpreti gradnjo 
in širitev regionalnih letališč in pripadajoče 
infrastrukture, v ta namen pa bi bilo treba 
tudi nameniti ustrezna finančna sredstva v 
okviru vseevropskih omrežij TEN-T, 
Kohezijskega sklada in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj;

6. meni, da bi morale nacionalne in 
regionalne oblasti izdatno podpreti gradnjo 
in širitev regionalnih letališč in pripadajoče 
infrastrukture, v ta namen pa bi bilo treba v 
okviru novega programa, ki je trenutno v 
ocenjevanju, tudi nameniti ustrezna 
finančna sredstva iz naslova omrežij TEN-
T, Kohezijskega sklada in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj;

Or. es

Predlog spremembe 40
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morale nacionalne in 
regionalne oblasti izdatno podpreti
gradnjo in širitev regionalnih letališč in 
pripadajoče infrastrukture, v ta namen pa 
bi bilo treba tudi nameniti ustrezna 
finančna sredstva v okviru vseevropskih 
omrežij TEN-T, Kohezijskega sklada in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj;

6. meni, da bi ohranitev, gradnjo in širitev 
regionalnih letališč in pripadajoče 
infrastrukture morali obravnavati 
predvsem z gospodarskega vidika; 

Or. de

Predlog spremembe 41
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morale nacionalne in 
regionalne oblasti izdatno podpreti gradnjo 

6. meni, da bi morale nacionalne in 
regionalne oblasti izdatno podpreti gradnjo 
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in širitev regionalnih letališč in pripadajoče 
infrastrukture, v ta namen pa bi bilo treba 
tudi nameniti ustrezna finančna sredstva v 
okviru vseevropskih omrežij TEN-T, 
Kohezijskega sklada in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj;

in širitev regionalnih letališč in pripadajoče 
infrastrukture, v ta namen pa bi bilo treba 
tudi nameniti ustrezna finančna sredstva v 
okviru vseevropskih omrežij TEN-T, 
Kohezijskega sklada in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj; priporoča Komisiji, 
naj upošteva priložnosti, ki jih ponujajo 
regionalna letališča kot del evropskega 
osrednjega prometnega omrežja, 
vključenega v instrument za povezovanje 
Evrope;

Or. ro

Predlog spremembe 42
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morale nacionalne in 
regionalne oblasti izdatno podpreti gradnjo 
in širitev regionalnih letališč in pripadajoče 
infrastrukture, v ta namen pa bi bilo treba 
tudi nameniti ustrezna finančna sredstva v 
okviru vseevropskih omrežij TEN-T, 
Kohezijskega sklada in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj;

6. meni, da bi morale nacionalne in 
regionalne oblasti izdatno podpreti gradnjo 
in širitev regionalnih letališč in pripadajoče 
infrastrukture, v ta namen pa bi bilo treba 
tudi nameniti ustrezna finančna sredstva v 
okviru vseevropskih omrežij TEN-T, 
Kohezijskega sklada in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, pa tudi ostalih 
instrumentov finančnega inženiringa, ki 
jih financira EU;

Or. ro

Predlog spremembe 43
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
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regionalna tovorna letališča, pa tudi 
potniška, vključena v programe EU; 
poudarja, da so tovorna letališča za 
regionalni razvoj še vedno lahko 
življenjskega pomena, tudi ko se zdi, da 
regionalno potniško letališče ni sposobno 
preživeti;

Or. en

Predlog spremembe 44
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da bi bilo zaradi doseganja 
teritorialne kohezije treba razvoj 
regionalnih letališč upoštevati v okviru 
dejavnosti, ki spadajo pod cilj 
teritorialnega sodelovanja, da bi tako 
spodbujali ravnovesje med regijami z 
vidika dostopa do letališč in usklajenega 
razvoja omrežja prometnih povezav;

Or. pt

Predlog spremembe 45
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj zagotovijo, da bodo 
letališča v skladu s specifično teritorialno 
oceno vključena v načrte za prostorski 
razvoj regij ali upoštevana v strategijah 
regionalnega razvoja;

7. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj zagotovijo, da bodo 
letališča v skladu s specifično teritorialno 
oceno vključena v načrte za prostorski 
razvoj regij ali upoštevana v strategijah 
regionalnega razvoja ter, kjer je to 
primerno, v obstoječih in prihodnjih 
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makroregionalnih strategijah;

Or. fr

Predlog spremembe 46
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj zagotovijo, da bodo 
letališča v skladu s specifično teritorialno 
oceno vključena v načrte za prostorski 
razvoj regij ali upoštevana v strategijah 
regionalnega razvoja;

7. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj zagotovijo, da bodo 
letališča v skladu s specifično teritorialno 
oceno vključena v načrte za prostorski 
razvoj regij, zlasti v celovite načrte 
trajnostne mobilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj zagotovijo, da bodo 
letališča v skladu s specifično teritorialno 
oceno vključena v načrte za prostorski 
razvoj regij ali upoštevana v strategijah 
regionalnega razvoja;

7. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj zagotovijo, da bodo 
letališča v skladu s specifično teritorialno 
oceno ob upoštevanju čezmejnega 
sodelovanja vključena v načrte za 
prostorski razvoj regij ali upoštevana v 
strategijah regionalnega razvoja;

Or. ro

Predlog spremembe 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj zagotovijo, da bodo 
letališča v skladu s specifično teritorialno 
oceno vključena v načrte za prostorski 
razvoj regij ali upoštevana v strategijah 
regionalnega razvoja;

7. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj zagotovijo, da bodo 
letališča v skladu s specifično teritorialno 
oceno vključena v načrte za prostorski 
razvoj in upoštevana v strategijah 
regionalnega razvoja;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj zagotovijo, da bodo
letališča v skladu s specifično teritorialno 
oceno vključena v načrte za prostorski 
razvoj regij ali upoštevana v strategijah 
regionalnega razvoja;

7. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj zagotovijo, da bo v 
skladu s specifično teritorialno oceno v 
načrtih za prostorski razvoj regij 
letališčem dana pozornost, ki si jo 
zaslužijo;

Or. es

Predlog spremembe 50
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj zagotovijo, da bodo 
letališča v skladu s specifično teritorialno 
oceno vključena v načrte za prostorski 
razvoj regij ali upoštevana v strategijah 

7. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne oblasti, naj zagotovijo, da bodo 
letališča v skladu s specifično teritorialno 
oceno vključena v načrte za prostorski 
razvoj regij ali upoštevana v strategijah 
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regionalnega razvoja; regionalnega razvoja; poziva Komisijo in 
organe držav članic, naj upoštevajo 
pomen regionalnih letališč v okviru 
prihodnjih partnerskih pogodb;

Or. ro

Predlog spremembe 51
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja na pomen priprave, 
načrtovanja in izvajanje skupnih 
čezmejnih strategij v zvezi z razvojem 
letališke infrastrukture in dostopom do 
nje; izpostavlja pomen evropskega 
teritorialnega sodelovanja pri 
uresničevanju teh usklajenih strategij in 
nujnost nekaterih čezmejnih naložb; 
poziva k temu, da morajo vsa 
makroregionalna usklajevanja kot del 
svoje strategije vključevati poglobljeno 
študijo vključevanja prometa, zlasti kar 
zadeva zračni promet, da se doseže 
resnična socialna in teritorialna kohezija;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. zato poziva države članice, naj ob 
usklajevanju s Komisijo, poiščejo 
primerne rešitve za vzpostavitev sistema 
letaliških pristojbin, ki ne bo zasledoval 
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zgolj zbiranja sredstev, temveč bo dosegal 
tudi učinke, potrebne za zagotovitev 
konkurenčnosti celotnega evropskega 
sistema zračnega prometa, pri čemer je 
treba posebno pozornost nameniti 
obrobnim in otoškim regijam; 

Or. es

Predlog spremembe 53
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja pomen povečanja 
konkurenčnosti najbolj oddaljenih regij in 
spodbujanja njihovega povezovanja z 
drugimi regijami, da se zapolni 
gospodarska vrzel, ki jih loči od preostale 
Evrope.

Or. ro


