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Tarkistus 1
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n on kehitettävä 
todellinen yhteinen liikennepolitiikka ja 
varmistettava näin liikenteen 
tarkoituksenmukaisuus kaikkien alueiden 
kannalta; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että liikennemuotojen 
yhdistelmässä otetaan huomioon
siirtyminen aiempaa kestävämpään
liikkuvuuteen;

1. muistuttaa, että EU:n on kehitettävä 
todellinen yhteinen liikennepolitiikka ja 
varmistettava näin liikenteen 
tarkoituksenmukaisuus Euroopan unionin 
alueilla ja niiden välillä; kehottaa 
jäsenvaltioita ja alueita varmistamaan, että 
liikennemuotojen yhdistelmässä turvataan
siirtyminen todelliseen kestävään
liikkuvuuteen;

Or. sv

Tarkistus 2
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n on kehitettävä 
todellinen yhteinen liikennepolitiikka ja 
varmistettava näin liikenteen 
tarkoituksenmukaisuus kaikkien alueiden 
kannalta; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että liikennemuotojen 
yhdistelmässä otetaan huomioon 
siirtyminen aiempaa kestävämpään 
liikkuvuuteen;

1. muistuttaa, että EU:n on kehitettävä 
todellinen yhteinen liikennepolitiikka ja 
varmistettava näin liikenteen 
tarkoituksenmukaisuus kaikkien alueiden 
kannalta; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että liikennemuotojen 
yhdistelmässä otetaan huomioon 
siirtyminen aiempaa kestävämpään 
liikkuvuuteen; vaatii edistämään olemassa 
olevia kestävän liikenteen tehokkaita 
käytäntöjä, jotta ne voidaan panna 
laajemmin täytäntöön;

Or. ro
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Tarkistus 3
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n on kehitettävä 
todellinen yhteinen liikennepolitiikka ja 
varmistettava näin liikenteen 
tarkoituksenmukaisuus kaikkien alueiden 
kannalta; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että liikennemuotojen 
yhdistelmässä otetaan huomioon 
siirtyminen aiempaa kestävämpään 
liikkuvuuteen;

1. muistuttaa, että EU:n on kehitettävä 
todellinen yhteinen liikennepolitiikka ja 
varmistettava näin liikenteen 
tarkoituksenmukaisuus kaikkien alueiden 
kannalta samoin kuin sen  
johdonmukaisuus alueiden, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan tasolla; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
liikennemuotojen yhdistelmässä otetaan 
huomioon siirtyminen aiempaa 
kestävämpään liikkuvuuteen;

Or. fr

Tarkistus 4
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
1 kohta – a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

a) suosittelee, että paikallisviranomaiset 
kehittävät esimerkkejä hyvistä 
käytännöistä toteuttamalla kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelmia tiiviissä 
yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan 
kanssa;

Or. ro

Tarkistus 5
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että tehokkaan Euroopan  
liikenneteknologiastrategian on katettava 
kaikki Euroopan unionin alueet, jotta 
henkilöt ja tavarat voivat liikkua 
tehokkaasti ja jotta edistetään todellisten 
eurooppalaisten sisämarkkinoiden syntyä;

Or. ro

Tarkistus 6
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että johdonmukaisen ja 
tehokkaan Euroopan 
liikenneteknologiastrategian edellytyksenä 
on, että se noudattaa Eurooppa 2020 
-strategiaa (COM(2010)2020) sekä vuotta 
1990 koskevia vähennystavoitteita, minkä 
lisäksi sen on oltava kaikilta osin 
yhdenmukainen liikenteen valkoisen kirjan 
”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää” kanssa 
(COM(2011)0144) alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja tasapainoisen 
kehityksen osalta; katsoo, että sen avulla 
olisi voitava vähentää energiankulutusta, 
liikenteen melua, liikenteen tarpeita, 
ilmansaasteita sekä 
kasvihuonekaasupäästöjä ja asettaa 
tavoitteita vuosille 2020, 2030 ja 2050;

2. katsoo, että johdonmukaisen ja 
tehokkaan Euroopan 
liikenneteknologiastrategian on 
noudatettava Eurooppa 2020 -strategiaa 
(COM(2010)2020) sekä vuotta 1990 
koskevia vähennystavoitteita, minkä lisäksi 
sen on oltava kaikilta osin yhdenmukainen 
liikenteen valkoisen kirjan ”Yhtenäistä 
Euroopan liikennealuetta koskeva 
etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää” kanssa 
(COM(2011)0144) alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja tasapainoisen 
kehityksen osalta; katsoo, että sen avulla 
olisi voitava vähentää energiankulutusta, 
liikenteen melua, liikenteen tarpeita, 
ilmansaasteita sekä 
kasvihuonekaasupäästöjä; korostaa, että 
Euroopan unionin on asetettava tätä 
tarkoitusta varten tavoitteita vuosille 2020, 
2030 ja 2050;

Or. fr
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Tarkistus 7
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että johdonmukaisen ja 
tehokkaan Euroopan 
liikenneteknologiastrategian edellytyksenä 
on, että se noudattaa Eurooppa 2020 
-strategiaa (COM(2010)2020) sekä vuotta 
1990 koskevia vähennystavoitteita, minkä 
lisäksi sen on oltava kaikilta osin 
yhdenmukainen liikenteen valkoisen kirjan 
”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää” kanssa 
(COM(2011)0144) alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja tasapainoisen 
kehityksen osalta; katsoo, että sen avulla 
olisi voitava vähentää energiankulutusta, 
liikenteen melua, liikenteen tarpeita, 
ilmansaasteita sekä 
kasvihuonekaasupäästöjä ja asettaa 
tavoitteita vuosille 2020, 2030 ja 2050;

2. katsoo, että johdonmukaisen ja 
tehokkaan Euroopan 
liikenneteknologiastrategian edellytyksenä 
on, että se noudattaa Eurooppa 2020 
-strategiaa (COM(2010)2020) sekä vuotta 
1990 koskevia vähennystavoitteita, minkä 
lisäksi sen on oltava kaikilta osin 
yhdenmukainen liikenteen valkoisen kirjan 
”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää” kanssa 
(COM(2011)0144) alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja tasapainoisen 
kehityksen osalta; katsoo, että sen avulla 
olisi voitava vähentää energiankulutusta, 
liikenteen melua, liikenteen tarpeita, 
ilmansaasteita sekä 
kasvihuonekaasupäästöjä ja asettaa 
tiukkoja tavoitteita vuosille 2020, 2030 ja 
2050;

Or. sv

Tarkistus 8
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tämän strategian olisi
perustuttava yhtenäiseen malliin, jossa 
alueiden välisiin yhteyksiin sekä puuttuviin 
rajat ylittäviin yhteyksiin on kiinnitetty 
erittäin paljon huomiota ja jossa 
innovatiivisilla ratkaisuilla sekä 

3. korostaa, että tämän strategian on 
perustuttava yhtenäiseen malliin, jossa 
alueiden välisiin yhteyksiin sekä puuttuviin 
rajat ylittäviin yhteyksiin on kiinnitetty 
erittäin paljon huomiota ja jossa 
innovatiivisilla ratkaisuilla sekä 
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multimodaalisella liikenteellä voidaan 
vähentää alueellisia eroja ja lisätä 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

multimodaalisella liikenteellä voidaan 
vähentää alueellisia eroja ja lisätä 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

Or. fr

Tarkistus 9
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tämän strategian olisi 
perustuttava yhtenäiseen malliin, jossa 
alueiden välisiin yhteyksiin sekä puuttuviin 
rajat ylittäviin yhteyksiin on kiinnitetty 
erittäin paljon huomiota ja jossa
innovatiivisilla ratkaisuilla sekä 
multimodaalisella liikenteellä voidaan 
vähentää alueellisia eroja ja lisätä 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

3. korostaa, että tämän strategian olisi 
perustuttava yhtenäiseen lineaarisen 
kehityksen malliin, jossa alueiden välisiin 
yhteyksiin sekä puuttuviin rajat ylittäviin 
yhteyksiin on kiinnitetty erittäin paljon 
huomiota ja jossa innovatiivisilla 
ratkaisuilla sekä multimodaalisella 
liikenteellä voidaan vähentää alueellisia 
eroja ja lisätä alueellista 
yhteenkuuluvuutta; on tietoinen siitä, että 
tällä hetkellä liikenneverkoissa on 
huomattavia eroja alueiden välillä, ja 
kiinnittää huomiota tarpeeseen investoida 
kestävään liikenneteknologiaan 
heikommassa asemassa olevilla alueilla ja 
syrjäisillä alueilla koheesiotavoitteen 
mukaisesti;

Or. ro

Tarkistus 10
Maria do Céu Patrão Neves

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tämän strategian olisi 
perustuttava yhtenäiseen malliin, jossa 

3. korostaa, että tämän strategian olisi 
perustuttava yhtenäiseen malliin, jossa 
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alueiden välisiin yhteyksiin sekä puuttuviin 
rajat ylittäviin yhteyksiin on kiinnitetty 
erittäin paljon huomiota ja jossa 
innovatiivisilla ratkaisuilla sekä 
multimodaalisella liikenteellä voidaan 
vähentää alueellisia eroja ja lisätä 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

alueiden välisiin yhteyksiin sekä puuttuviin 
rajat ylittäviin yhteyksiin on kiinnitetty 
erittäin paljon huomiota ja jossa suojellaan 
tiukempien sääntöjen avulla matkustajien 
oikeuksia maantieteellisesti hajanaisilla 
alueilla ja monopolitilanteissa sekä 
huolehditaan vähimmäispalvelujen 
takaamisesta lakkotilanteissa, ja korostaa, 
että innovatiivisilla ratkaisuilla sekä 
multimodaalisella liikenteellä voidaan 
vähentää alueellisia eroja ja lisätä 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

Or. pt

Tarkistus 11
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tämän strategian olisi 
perustuttava yhtenäiseen malliin, jossa 
alueiden välisiin yhteyksiin sekä puuttuviin 
rajat ylittäviin yhteyksiin on kiinnitetty 
erittäin paljon huomiota ja jossa 
innovatiivisilla ratkaisuilla sekä 
multimodaalisella liikenteellä voidaan 
vähentää alueellisia eroja ja lisätä 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

3. korostaa, että tämän strategian olisi 
perustuttava yhtenäiseen malliin, jossa 
alueiden välisiin yhteyksiin sekä puuttuviin 
rajat ylittäviin yhteyksiin on kiinnitetty 
erittäin paljon huomiota ja jossa 
innovatiivisilla ratkaisuilla sekä 
multimodaalisella liikenteellä voidaan 
vähentää alueellisia eroja ja lisätä 
alueellista yhteenkuuluvuutta; korostaa 
lisäksi, että tällä strategialla olisi 
vastattava tarpeeseen luoda erityisiä 
liikenneratkaisuja alueille, joilla on 
erityisiä haittatekijöitä, sekä 
hyödynnettävä näiden ratkaisujen 
tarjoamia mahdollisuuksia; 

Or. sv

Tarkistus 12
Vasilica Viorica Dăncilă
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tämän strategian olisi 
perustuttava yhtenäiseen malliin, jossa 
alueiden välisiin yhteyksiin sekä puuttuviin 
rajat ylittäviin yhteyksiin on kiinnitetty 
erittäin paljon huomiota ja jossa 
innovatiivisilla ratkaisuilla sekä 
multimodaalisella liikenteellä voidaan 
vähentää alueellisia eroja ja lisätä 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

3. korostaa, että tämän strategian olisi 
perustuttava yhtenäiseen malliin, jossa 
alueiden välisiin yhteyksiin sekä puuttuviin 
rajat ylittäviin yhteyksiin on kiinnitetty 
erittäin paljon huomiota ja jossa 
innovatiivisilla ratkaisuilla sekä 
multimodaalisella liikenteellä voidaan 
edistää työntekijöiden alueellista ja rajat 
ylittävää liikkuvuutta, vähentää alueellisia 
eroja ja lisätä alueellista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. ro

Tarkistus 13
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että tulevaisuudessa on 
kiinnitettävä enemmän huomiota ja 
myönnettävä enemmän rahoitusta 
Verkkojen Eurooppa -välineelle, sillä 
tämä ohjelma takaa investoinnit tärkeisiin 
infrastruktuureihin, mikä voi edistää 
Euroopan ja sen alueiden kilpailukykyä; 

Or. ro

Tarkistus 14
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkien Euroopan alueiden 
ja niiden työvoiman olisi hyödyttävä 
tällaisesta strategiasta, ja korostaa, että 
erityisesti puhtaampia liikennemuotoja 
kehitettäessä on otettava huomioon 
alueelliset erityispiirteet ja potentiaali;

4. katsoo, että kaikkien Euroopan alueiden 
ja niiden työvoiman olisi hyödyttävä 
tällaisesta strategiasta, ja korostaa, että 
erityisesti puhtaampia liikennemuotoja 
kehitettäessä on otettava huomioon 
alueelliset erityispiirteet ja potentiaali; 
kehottaa eri tasojen viranomaisia ja 
sidosryhmiä luomaan kumppanuuksia, 
jotta voidaan edistää innovointia kestävän 
liikkuvuuden alalla;

Or. ro

Tarkistus 15
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää kiinni kannastaan, jonka mukaan 
EU:n rakenne- ja investointirahastoista
tehdyistä investoinneista voisi olla 
huomattavaa apua kestävään 
liikkuvuuteen sovellettavan älykkään 
erikoistumisen kehittämisessä;

5. pitää kiinni kannastaan, jonka mukaan 
EU:n rakenne- ja investointirahastoista
tehdyt investoinnit avaavat suuria 
mahdollisuuksia Euroopan alueille
kestävään liikkuvuuteen sovellettavan 
älykkään erikoistumisen kehittämisessä;

Or. sv

Tarkistus 16
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää kiinni kannastaan, jonka mukaan 
EU:n rakenne- ja investointirahastoista 
tehdyistä investoinneista voisi olla 

5. pitää kiinni kannastaan, jonka mukaan 
EU:n rakenne- ja investointirahastoista 
tehdyistä investoinneista voisi olla 
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huomattavaa apua kestävään liikkuvuuteen 
sovellettavan älykkään erikoistumisen 
kehittämisessä;

huomattavaa apua kestävään liikkuvuuteen 
sovellettavan älykkään erikoistumisen 
tutkimuksessa ja kehittämisessä;

Or. lt

Tarkistus 17
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

katsoo, että teknologisessa tutkimuksessa 
on sen tehokkuuden parantamiseksi 
otettava huomioon kaikki alueelliset 
ominaispiirteet ja erilaiset vaatimukset, 
joita unionin alueella infrastruktuurien 
alalla esiintyy;

Or. ro

Tarkistus 18
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 kohta – a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

a) kannustaa kansallisia ja alueellisia 
viranomaisia laatimaan tutkimus- ja 
innovointistrategioita, jotka perustuvat 
älykkääseen erikoistumiseen, 
rakennerahastojen tehokkaampaan 
käyttöön ja julkisen ja yksityisen sektorin 
investointien välisen synergian 
lujittamiseen;

Or. ro
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Tarkistus 19
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa tässä yhteydessä, että 
innovatiivista teknologiastrategiaa on 
harkittava tarkkaan kaikkien alueiden 
tunnuspiirteiden näkökulmasta, sillä 
yhdellä ja samalla yleispätevällä mallilla ei 
saada aikaan toivottuja tuloksia; katsoo 
esimerkiksi, että saari- ja vuoristoalueisiin 
sekä harvaan asuttuihin alueisiin liittyy 
erityyppisiä mahdollisuuksia, joiden 
hyödyntäminen edellyttää 
tarkoituksenmukaisia ja innovatiivisia 
liikkuvuusratkaisuja;

6. muistuttaa tässä yhteydessä, että 
innovatiivista teknologiastrategiaa on 
harkittava tarkkaan kaikkien alueiden 
tunnuspiirteiden näkökulmasta, sillä 
yhdellä ja samalla yleispätevällä mallilla ei 
saada aikaan toivottuja tuloksia; katsoo 
esimerkiksi, että saari- ja vuoristoalueisiin, 
syrjäisiin alueisiin sekä harvaan asuttuihin 
alueisiin liittyy erityyppisiä 
mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen 
edellyttää tarkoituksenmukaisia ja 
innovatiivisia liikkuvuusratkaisuja, jotta 
vapautetaan myös näiden alueiden 
talouskasvupotentiaalia;

Or. sv

Tarkistus 20
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa tässä yhteydessä, että 
innovatiivista teknologiastrategiaa on 
harkittava tarkkaan kaikkien alueiden 
tunnuspiirteiden näkökulmasta, sillä 
yhdellä ja samalla yleispätevällä mallilla ei 
saada aikaan toivottuja tuloksia; katsoo 
esimerkiksi, että saari- ja vuoristoalueisiin 
sekä harvaan asuttuihin alueisiin liittyy 
erityyppisiä mahdollisuuksia, joiden 
hyödyntäminen edellyttää 
tarkoituksenmukaisia ja innovatiivisia 
liikkuvuusratkaisuja;

6. muistuttaa tässä yhteydessä, että 
innovatiivista teknologiastrategiaa on 
harkittava tarkkaan kaikkien alueiden 
tunnuspiirteiden ja erikoisuuksien 
näkökulmasta, sillä yhdellä ja samalla 
yleispätevällä mallilla ei saada aikaan 
toivottuja tuloksia; katsoo esimerkiksi, että 
saari- ja vuoristoalueisiin sekä harvaan 
asuttuihin alueisiin liittyy erityyppisiä 
mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen 
edellyttää tarkoituksenmukaisia ja 
innovatiivisia liikkuvuusratkaisuja; katsoo 
erityisesti, että on kiinnitettävä erityistä 
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huomiota alueellisista erityisongelmista 
kärsiviin alueisiin, ja muistuttaa tarpeesta 
myöntää tästä syystä varoja 
liikenneinfrastruktuureihin, jotka 
soveltuvat vähiten kehittyneille alueille; 
korostaa myös tarvetta kehittää alueellisia 
liikenneinfrastruktuureja, joihin 
integroidaan myös kolmansia maita, 
erityisesti syrjäisimmällä alueilla;

Or. fr

Tarkistus 21
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa tässä yhteydessä, että 
innovatiivista teknologiastrategiaa on 
harkittava tarkkaan kaikkien alueiden 
tunnuspiirteiden näkökulmasta, sillä 
yhdellä ja samalla yleispätevällä mallilla ei 
saada aikaan toivottuja tuloksia; katsoo 
esimerkiksi, että saari- ja vuoristoalueisiin 
sekä harvaan asuttuihin alueisiin liittyy 
erityyppisiä mahdollisuuksia, joiden 
hyödyntäminen edellyttää 
tarkoituksenmukaisia ja innovatiivisia 
liikkuvuusratkaisuja;

6. muistuttaa tässä yhteydessä, että 
innovatiivista teknologiastrategiaa on 
harkittava tarkkaan kaikkien alueiden 
tunnuspiirteiden näkökulmasta, sillä 
yhdellä ja samalla yleispätevällä mallilla ei 
saada aikaan toivottuja tuloksia; katsoo 
esimerkiksi, että saari- ja vuoristoalueisiin 
sekä harvaan asuttuihin alueisiin liittyy 
erityyppisiä mahdollisuuksia, joiden 
hyödyntäminen edellyttää 
tarkoituksenmukaisia ja innovatiivisia 
liikkuvuusratkaisuja; vaatii lujittamaan 
yhteistyötä sellaisten alueiden välillä, 
joilla on samankaltainen 
kasvupotentiaali, jotta kehitetään 
toteuttamiskelpoisten hyvien käytäntöjen 
vaihtoa;

Or. ro

Tarkistus 22
Petru Constantin Luhan
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Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että liikenteen kestävän 
liikkuvuuden takaamiseksi liikenteen 
turvallisuusnormit ja älykkäät 
liikennejärjestelmät on 
yhdenmukaistettava mahdollisimman 
pian unionin tasolla;

Or. ro

Tarkistus 23
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tähdentää, että tutkimuksen ja 
innovoinnin rahoittamiseen liittyvien 
hallinnollisten menettelyjen 
yksinkertaistamista on edistettävä edelleen
unionin ja jäsenvaltioiden tasolla sekä 
alueellisella, paikallisella ja rajatylittävällä 
tasolla, jotta voidaan ottaa käyttöön selkeä 
ja avoin lainsäädäntökehys;

7. korostaa tarvetta yksinkertaistaa 
edelleen tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoittamiseen liittyviä hallinnollisia 
menettelyjä unionin ja jäsenvaltioiden 
tasolla sekä alueellisella, paikallisella ja 
rajatylittävällä tasolla, jotta voidaan ottaa 
käyttöön selkeä ja avoin
lainsäädäntökehys;

Or. fr

Tarkistus 24
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että maanteiden 
ruuhkautumisen vähentämiseksi 
kaupunkialueilla ja erittäin tiiviisti 
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asutuilla alueilla on nykyisten 
liikennevälineiden tehokkuuden 
parantamisen lisäksi tärkeää, että 
teknologinen edistys mahdollistaa 
vaihtoehtoiset liikenneratkaisut ja 
kannustaa niiden käyttöön;

Or. ro

Tarkistus 25
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kannustaa komissiota olemaan 
keskittämättä julkisia liikennepalveluita 
yksinomaan kaupunkialueille ja sen 
sijaan varmistamaan liikkuvuuden kaikilla 
alueilla ja erityisesti kaikkein 
epäedullisimmassa asemassa olevilla 
alueilla yhtenäisen alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edun mukaisesti;

8. katsoo, että Euroopan 
liikenneteknologiastrategialla olisi 
pyrittävä varmistamaan liikkuvuus kaikilla 
alueilla ja erityisesti kaikkein 
epäedullisimmassa asemassa olevilla ja 
syrjäisimmillä alueilla, jotta edistetään 
yhtenäistä alueellista yhteenkuuluvuutta 
ja vapautetaan kasvupotentiaalia koko 
Euroopassa;

Or. sv

Tarkistus 26
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kannustaa komissiota olemaan 
keskittämättä julkisia liikennepalveluita 
yksinomaan kaupunkialueille ja sen 
sijaan varmistamaan liikkuvuuden kaikilla 
alueilla ja erityisesti kaikkein 
epäedullisimmassa asemassa olevilla 
alueilla yhtenäisen alueellisen 

8. kannustaa komissiota keskittämään 
julkiset liikennepalvelut kaupunkien ja 
maaseudun kestävään kehitykseen 
tähtäävän kumppanuuden (RURBAN) 
mukaisesti ja varmistamaan liikkuvuuden 
kaikilla alueilla ja erityisesti kaikkein 
epäedullisimmassa asemassa olevilla 
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yhteenkuuluvuuden edun mukaisesti; alueilla yhtenäisen alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edun mukaisesti;

Or. ro

Tarkistus 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kannustaa komissiota olemaan 
keskittämättä julkisia liikennepalveluita 
yksinomaan kaupunkialueille ja sen sijaan 
varmistamaan liikkuvuuden kaikilla 
alueilla ja erityisesti kaikkein 
epäedullisimmassa asemassa olevilla 
alueilla yhtenäisen alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edun mukaisesti;

8. kannustaa komissiota olemaan 
keskittämättä julkisia liikennepalveluita 
yksinomaan kaupunkialueille ja sen sijaan 
varmistamaan liikkuvuuden kaikilla 
alueilla ja erityisesti kaikkein 
epäedullisimmassa asemassa olevilla 
alueilla, välttämään kyseisten alueiden 
väestökatoa ja toimimaan yhtenäisen 
alueellisen yhteenkuuluvuuden edun 
mukaisesti;

Or. ro

Tarkistus 28
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää myönteisenä komission ehdotusta 
perustaa liikenteen tutkimuksen ja 
innovoinnin seuranta- ja tietojärjestelmä 
(TRIMIS); korostaa, että helposti saatavilla 
olevien tietojen säännöllinen, vapaa ja 
luotettava toimittaminen aluetason 
poliittisille päättäjille on tärkeää; pitää 
valitettavana, että toistaiseksi 
liikennehankkeiden EU-rahoitusta 
koskeviin tietoihin tutustuminen on ollut 

9. pitää myönteisenä komission ehdotusta 
perustaa liikenteen tutkimuksen ja 
innovoinnin seuranta- ja tietojärjestelmä 
(TRIMIS); korostaa, että helposti saatavilla 
olevien tietojen säännöllinen, vapaa ja 
luotettava toimittaminen aluetason 
poliittisille päättäjille on tärkeää; katsoo, 
että tällaisten tietojen saantia voitaisiin 
parantaa.
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erittäin hankalaa.

Or. sv

Tarkistus 29
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
9 kohta – a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

a) suosittelee komissiolle, että se kehittää 
hankkeita, joiden yhteydessä yksilöidään 
ja rahoitetaan kestävän 
kaupunkikehityksen hankkeita, kuten 
RegioStars-palkinnot;

Or. ro

Tarkistus 30
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. katsoo, että kaikkea julkista tukea on 
myönnettävä voimassa olevan unionin 
lainsäädännön mukaisesti, kuten 
tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointitoimintaa sekä liikenne- ja 
infrastruktuuritoiminnan rahoitusta 
koskevien sääntöjen mukaisesti; katsoo 
kuitenkin, että valtiontukia koskevissa 
unionin säännöissä on otettava myös 
asianmukaisesti huomioon tiettyjen 
alueiden erityiset haittatekijät.

Or. sv


