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Predlog spremembe 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je promet temeljnega 
pomena za gospodarske in družbene 
dejavnosti Evrope, da prometni sektor 
predstavlja 4,6 % BDP Evropske unije in 
zaposluje 9,2 milijona ljudi, omogoča 
komunikacijo med posamezniki in 
skupnostmi ter zagotavlja omrežje, od 
katerega je odvisen pretok blaga na 
enotnem trgu; prometni sektor je 
pomemben tudi z vidika možnega 
prispevka k zagotavljanju socialne 
kohezije, spodbujanju zaposlovanja ter 
krepitvi trgovine in turizma, skupaj s 
prispevkom, ki ga lahko učinkovit 
prometni sistem zagotovi za zmanjšanje 
emisij ogljika, onesnaževanja in zastojev;

1. poudarja, da je promet temeljnega 
pomena za gospodarske in družbene 
dejavnosti Evrope, da prometni sektor 
predstavlja 4,6 % BDP Evropske unije in 
zaposluje 9,2 milijona ljudi, omogoča 
komunikacijo med posamezniki in 
skupnostmi ter zagotavlja omrežje, od 
katerega je odvisen pretok blaga na 
enotnem trgu; prometni sektor je 
pomemben tudi z vidika možnega 
prispevka k zagotavljanju socialne 
kohezije, spodbujanju zaposlovanja ter 
krepitvi trgovine in turizma, skupaj s 
prispevkom, ki ga lahko učinkovit 
prometni sistem zagotovi za zmanjšanje 
števila nesreč, emisij ogljika, odvisnosti od 
nafte, onesnaževanja in zastojev, kot je 
določeno s cilji in zakonodajo EU;

Or. en

Predlog spremembe 2
Inés Ayala Sender

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je promet temeljnega 
pomena za gospodarske in družbene 
dejavnosti Evrope, da prometni sektor 
predstavlja 4,6 % BDP Evropske unije in 
zaposluje 9,2 milijona ljudi, omogoča 
komunikacijo med posamezniki in 
skupnostmi ter zagotavlja omrežje, od 
katerega je odvisen pretok blaga na 
enotnem trgu; prometni sektor je 

1. poudarja, da je promet temeljnega 
pomena za gospodarske in družbene 
dejavnosti Evrope, da prometni sektor 
predstavlja 4,6 % BDP Evropske unije in 
zaposluje 9,2 milijona ljudi, omogoča 
komunikacijo med posamezniki in 
skupnostmi ter zagotavlja omrežje, od 
katerega je odvisen pretok blaga na 
enotnem trgu; prometni sektor je 
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pomemben tudi z vidika možnega 
prispevka k zagotavljanju socialne 
kohezije, spodbujanju zaposlovanja ter 
krepitvi trgovine in turizma, skupaj s 
prispevkom, ki ga lahko učinkovit 
prometni sistem zagotovi za zmanjšanje 
emisij ogljika, onesnaževanja in zastojev;

pomemben tudi z vidika možnega 
prispevka k zagotavljanju socialne, 
ekonomske in teritorialne kohezije, 
spodbujanju zaposlovanja ter krepitvi 
trgovine in turizma, skupaj s prispevkom, 
ki ga lahko učinkovit in zanesljiv prometni 
sistem zagotovi za zmanjšanje emisij 
ogljika, onesnaževanja in zastojev;

Or. es

Predlog spremembe 3
Roberts Zīle

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je promet temeljnega 
pomena za gospodarske in družbene 
dejavnosti Evrope, da prometni sektor 
predstavlja 4,6 % BDP Evropske unije in 
zaposluje 9,2 milijona ljudi, omogoča 
komunikacijo med posamezniki in 
skupnostmi ter zagotavlja omrežje, od 
katerega je odvisen pretok blaga na 
enotnem trgu; prometni sektor je 
pomemben tudi z vidika možnega 
prispevka k zagotavljanju socialne 
kohezije, spodbujanju zaposlovanja ter 
krepitvi trgovine in turizma, skupaj s 
prispevkom, ki ga lahko učinkovit 
prometni sistem zagotovi za zmanjšanje 
emisij ogljika, onesnaževanja in zastojev;

1. poudarja, da je promet temeljnega 
pomena za gospodarske in družbene 
dejavnosti Evrope, da prometni sektor 
predstavlja 4,6 % BDP Evropske unije in 
zaposluje 9,2 milijona ljudi, omogoča 
komunikacijo med posamezniki in 
skupnostmi ter zagotavlja omrežje, od 
katerega je odvisen pretok blaga na 
enotnem trgu; prometni sektor je 
pomemben tudi z vidika možnega 
prispevka k zagotavljanju ekonomske,
socialne in teritorialne kohezije, 
spodbujanju zaposlovanja ter krepitvi 
trgovine in turizma, skupaj s prispevkom, 
ki ga lahko učinkovit prometni sistem 
zagotovi za zmanjšanje emisij ogljika, 
onesnaževanja in zastojev;

Or. en

Predlog spremembe 4
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 1 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je promet temeljnega 
pomena za gospodarske in družbene 
dejavnosti Evrope, da prometni sektor 
predstavlja 4,6 % BDP Evropske unije in 
zaposluje 9,2 milijona ljudi, omogoča 
komunikacijo med posamezniki in 
skupnostmi ter zagotavlja omrežje, od 
katerega je odvisen pretok blaga na 
enotnem trgu; prometni sektor je 
pomemben tudi z vidika možnega 
prispevka k zagotavljanju socialne 
kohezije, spodbujanju zaposlovanja ter 
krepitvi trgovine in turizma, skupaj s 
prispevkom, ki ga lahko učinkovit 
prometni sistem zagotovi za zmanjšanje 
emisij ogljika, onesnaževanja in zastojev;

1. poudarja, da je promet temeljnega 
pomena za gospodarske in družbene 
dejavnosti Evrope, da prometni sektor 
predstavlja 4,6 % BDP Evropske unije in 
zaposluje 9,2 milijona ljudi, omogoča 
komunikacijo med posamezniki in 
skupnostmi ter zagotavlja omrežje, ki 
omogoča rast in notranjo trgovino v 
Evropi, s tem pa tudi dokončanje 
enotnega trga; prometni sektor je 
pomemben tudi z vidika možnega 
prispevka k zagotavljanju socialne, 
ekonomske in teritorialne kohezije, zlasti 
v regijah, ki so manj ali težje dostopne, saj 
zmanjšuje razdalje in spodbuja 
povezovanje v Evropi, spodbujanju 
zaposlovanja ter krepitvi trgovine in 
turizma, skupaj s prispevkom, ki ga lahko 
učinkovit prometni sistem zagotovi za 
zmanjšanje emisij ogljika, onesnaževanja 
in zastojev;

Or. pt

Predlog spremembe 5
Isabelle Durant, Michael Cramer

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. v zvezi s tem poudarja, da je treba 
odločitve o proračunskih sredstvih 
povezovati z možnostmi, ki nastanejo z 
internaliziranjem zunanjih socialnih in 
okoljskih stroškov v tem sektorju, in 
dolgoročno z odpravo teh zunanjih 
stroškov;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Inés Ayala Sender

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja pomembnost prometnega 
sektorja za industrijsko politiko EU, tako 
glede njegovega prispevka k bruto 
domačemu proizvodu kot tudi glede 
delovnih mest. poleg tega meni, da je 
Evropska unija vodilna na področju 
prometnih tehnologij (aeronavtična 
industrija, hitra železnica, inteligentni 
sistemi za upravljanje prometa, napredni 
nadzor, varnost in interoperabilnost 
sistemov, ERMTS, SESAR, varen in 
trajnostni infrastrukturni inženiring itd.) 
in da bi zato morala sprejeti finančni 
okvir, ki bi ji omogočal ohraniti in 
okrepiti vodilno vlogo v tem industrijskem 
sektorju. meni, da bi ima EU v 
naslednjem obdobju financiranja 
priložnost za utrditev vodilnega položaja v 
zeleni, varni in inteligentni tehnologiji, ki 
prispeva k nadaljnjemu gospodarskemu 
razvoju ter večji ekonomski in socialni 
koheziji;

Or. es

Predlog spremembe 7
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je z vidika političnih izzivov in 
proračunskih sredstev za obdobje po letu 
2013 očitno, da so skoraj vsi v cilji, ki jih 
je sprejela EU, ne glede na to, ali so 
izraženi v strategiji Evropa 2020 ali v 
drugih dokumentih, odvisni od 

2. meni, da je z vidika političnih izzivov in 
proračunskih sredstev za obdobje po letu
2013 očitno, da so skoraj vsi v cilji, ki jih 
je sprejela EU, ne glede na to, ali so 
izraženi v strategiji Evropa 2020 ali v 
drugih dokumentih, odvisni od 
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učinkovitega, trajnostnega in okoljsko 
sprejemljivega prometnega sektorja.

učinkovitega, trajnostnega in okoljsko 
sprejemljivega ter dosegljivega
prometnega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 8
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da je cilj strategije EU 2020 
z znanjem, inovacijami in energetsko 
učinkovitostjo doseči inteligentno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki bo 
sposobna ustvariti okolju prijazno a še 
vedno konkurenčno gospodarstvo, ter 
spodbujati ozemeljsko in socialno 
kohezijo kot horizontalni smernici, ki sta 
neposredno povezani s podporo prometu 
in turizmu;

Or. pt

Predlog spremembe 9
Inés Ayala Sender

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da je zlasti z vidika finančne 
učinkovitosti bistvenega pomena zagotoviti 
resnično dodano vrednost proračunskih 
odhodkov EU, ki zadevajo prometno 
politiko; ugotavlja, da je pomembno, da ne 
zamudimo priložnosti za lajšanje trajnostne 
rasti, ki jo lahko omogoči samo dodana 
vrednost prevoznih stroškov EU, ob tem pa 
se je treba izogniti podvajanju ali selitvi 
naložb in odhodkov, ki jih je mogoče bolje 
izvajati na nacionalni in regionalni ravni;

3. vztraja, da je zlasti z vidika finančne 
učinkovitosti bistvenega pomena zagotoviti 
resnično dodano vrednost proračunskih 
odhodkov EU, ki zadevajo prometno 
politiko; ugotavlja, da je pomembno, da ne 
zamudimo priložnosti za lajšanje trajnostne 
rasti, ki jo lahko omogoči samo dodana 
vrednost prevoznih stroškov EU, in da 
preprečimo neučinkovitost;
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Or. es

Predlog spremembe 10
Roberts Zīle

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da je zlasti z vidika finančne 
učinkovitosti bistvenega pomena zagotoviti 
resnično dodano vrednost proračunskih 
odhodkov EU, ki zadevajo prometno 
politiko; ugotavlja, da je pomembno, da ne 
zamudimo priložnosti za lajšanje trajnostne 
rasti, ki jo lahko omogoči samo dodana 
vrednost prevoznih stroškov EU, ob tem pa 
se je treba izogniti podvajanju ali selitvi 
naložb in odhodkov, ki jih je mogoče bolje 
izvajati na nacionalni in regionalni ravni;

3. vztraja, da je zlasti z vidika finančne 
učinkovitosti bistvenega pomena zagotoviti 
resnično dodano vrednost proračunskih 
odhodkov EU, ki zadevajo prometno 
politiko; ugotavlja, da je pomembno, da ne 
zamudimo priložnosti za lajšanje trajnostne 
rasti, ki jo lahko omogoči samo dodana 
vrednost prevoznih stroškov EU na 
nacionalni, regionalni in čezmejni ravni, 
ob tem pa se je treba izogniti podvajanju 
ali selitvi naložb in odhodkov, ki jih je 
mogoče bolje izvajati na nacionalni in 
regionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 11
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da je zlasti z vidika finančne 
učinkovitosti bistvenega pomena zagotoviti 
resnično dodano vrednost proračunskih 
odhodkov EU, ki zadevajo prometno 
politiko; ugotavlja, da je pomembno, da ne 
zamudimo priložnosti za lajšanje trajnostne 
rasti, ki jo lahko omogoči samo dodana 
vrednost prevoznih stroškov EU, ob tem pa 
se je treba izogniti podvajanju ali selitvi 
naložb in odhodkov, ki jih je mogoče bolje 
izvajati na nacionalni in regionalni ravni;

3. vztraja, da je zlasti z vidika finančne 
učinkovitosti bistvenega pomena zagotoviti 
resnično dodano vrednost proračunskih 
odhodkov EU, ki zadevajo prometno 
politiko, seveda v skladu z načelom 
finančne subsidiarnosti ter ob 
upoštevanju trenutnih varčevalnih 
ukrepov v javnih financah držav članic;
ugotavlja, da je pomembno, da ne 
zamudimo priložnosti za lajšanje trajnostne 
rasti, ki jo lahko omogoči samo dodana 
vrednost prevoznih stroškov EU, ob tem pa 
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se je treba izogniti podvajanju ali selitvi 
naložb in odhodkov, ki jih je mogoče bolje 
izvajati na nacionalni in regionalni ravni;

Or. pt

Predlog spremembe 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(3a) poudarja temeljno vlogo agencij pri 
povezovanju prometnih sistemov glede 
varnosti, interoperabilnosti in 
funkcionalnosti; izraža svojo 
zaskrbljenost zaradi vse večjega razkoraka 
med njihovo odgovornostjo in 
proračunskimi sredstvi, ki so jim 
namenjena;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Anne E. Jensen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira mnenje Komisije, da je 
čezmejna infrastruktura eden izmed 
najboljših primerov, kako lahko EU 
zapolni vrzeli in zagotovi večjo vrednost;
meni, da lahko usmerjena finančna 
podpora na ravni EU pomaga zagnati druge 
pomembne projekte, ki imajo pogosto velik 
dolgoročni komercialni potencial;
ugotavlja, da zdaj tudi države začenjajo z 
velikimi in ambicioznimi naložbami v 
infrastrukturo, da ohranjanje 
konkurenčnosti pomeni, da je učinkovita 
infrastruktura v posebnem strateškem 

4. podpira mnenje Komisije, da je 
čezmejna infrastruktura eden izmed 
najboljših primerov, kako lahko EU 
zapolni vrzeli in zagotovi večjo vrednost;
meni, da lahko usmerjena finančna 
podpora na ravni EU pomaga zagnati druge 
pomembne projekte, ki imajo pogosto velik 
dolgoročni komercialni potencial;
ugotavlja, da zdaj tudi države začenjajo z 
velikimi in ambicioznimi naložbami v 
infrastrukturo, da ohranjanje 
konkurenčnosti pomeni, da je učinkovita 
infrastruktura v posebnem strateškem 
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interesu Evrope, da je treba postaviti 
temelje za dolgoročno gospodarsko rast in 
da bo rezultat tega osrednje evropsko 
prometno omrežje, ki bo omogočilo prenos 
tovora in potnikov k bolj trajnostnim 
vrstam prometa; ugotavlja, da je treba 
takšno podporo usmeriti na ključne 
prednostne naloge – odpravo ozkih grl na 
strateških vseevropskih oseh, spodbujanje 
njihovega podaljšanja ter krepitev 
čezmejnih in intermodalnih povezav;

interesu Evrope, da je treba postaviti 
temelje za dolgoročno gospodarsko rast in 
da bo rezultat tega osrednje evropsko 
prometno omrežje, ki bo zagotovilo
energetsko učinkovitejši prometni sektor;
ugotavlja, da je treba takšno podporo 
usmeriti na ključne prednostne naloge –
odpravo ozkih grl na strateških 
vseevropskih oseh, spodbujanje njihovega 
podaljšanja ter krepitev čezmejnih in zlasti
intermodalnih povezav;

Or. en

Predlog spremembe 14
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira mnenje Komisije, da je 
čezmejna infrastruktura eden izmed 
najboljših primerov, kako lahko EU 
zapolni vrzeli in zagotovi večjo vrednost;
meni, da lahko usmerjena finančna 
podpora na ravni EU pomaga zagnati druge 
pomembne projekte, ki imajo pogosto velik 
dolgoročni komercialni potencial;
ugotavlja, da zdaj tudi države začenjajo z 
velikimi in ambicioznimi naložbami v 
infrastrukturo, da ohranjanje 
konkurenčnosti pomeni, da je učinkovita 
infrastruktura v posebnem strateškem 
interesu Evrope, da je treba postaviti 
temelje za dolgoročno gospodarsko rast in 
da bo rezultat tega osrednje evropsko 
prometno omrežje, ki bo omogočilo prenos 
tovora in potnikov k bolj trajnostnim 
vrstam prometa; ugotavlja, da je treba 
takšno podporo usmeriti na ključne 
prednostne naloge – odpravo ozkih grl na 
strateških vseevropskih oseh, spodbujanje 
njihovega podaljšanja ter krepitev 
čezmejnih in intermodalnih povezav;

4. podpira mnenje Komisije, da je
čezmejna infrastruktura eden izmed 
najboljših primerov, kako lahko EU 
zapolni vrzeli in zagotovi večjo vrednost;
meni, da lahko usmerjena finančna 
podpora na ravni EU pomaga zagnati druge 
pomembne projekte, ki imajo pogosto velik 
dolgoročni komercialni potencial;
ugotavlja, da zdaj tudi države začenjajo z 
velikimi in ambicioznimi naložbami v 
infrastrukturo, da ohranjanje 
konkurenčnosti pomeni, da je učinkovita 
infrastruktura v posebnem strateškem 
interesu Evrope, da je treba postaviti 
temelje za dolgoročno gospodarsko rast in 
da bo rezultat tega osrednje evropsko 
prometno omrežje, ki bo omogočilo prenos 
tovora in potnikov k bolj trajnostnim in 
dosegljivim vrstam prometa; ugotavlja, da 
je treba takšno podporo usmeriti na ključne 
prednostne naloge – odpravo ozkih grl na 
strateških vseevropskih oseh, spodbujanje 
njihovega podaljšanja ter krepitev 
čezmejnih in intermodalnih povezav;
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Or. en

Predlog spremembe 15
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira mnenje Komisije, da je 
čezmejna infrastruktura eden izmed 
najboljših primerov, kako lahko EU 
zapolni vrzeli in zagotovi večjo vrednost;
meni, da lahko usmerjena finančna 
podpora na ravni EU pomaga zagnati druge 
pomembne projekte, ki imajo pogosto velik 
dolgoročni komercialni potencial;
ugotavlja, da zdaj tudi države začenjajo z 
velikimi in ambicioznimi naložbami v 
infrastrukturo, da ohranjanje 
konkurenčnosti pomeni, da je učinkovita 
infrastruktura v posebnem strateškem 
interesu Evrope, da je treba postaviti 
temelje za dolgoročno gospodarsko rast in 
da bo rezultat tega osrednje evropsko 
prometno omrežje, ki bo omogočilo prenos 
tovora in potnikov k bolj trajnostnim 
vrstam prometa; ugotavlja, da je treba 
takšno podporo usmeriti na ključne 
prednostne naloge – odpravo ozkih grl na 
strateških vseevropskih oseh, spodbujanje 
njihovega podaljšanja ter krepitev 
čezmejnih in intermodalnih povezav;

4. podpira mnenje Komisije, da je 
čezmejna infrastruktura eden izmed 
najboljših primerov, kako lahko EU 
zapolni vrzeli in zagotovi večjo vrednost;
meni, da lahko usmerjena finančna 
podpora na ravni EU pomaga zagnati druge 
pomembne projekte, ki imajo pogosto velik 
dolgoročni komercialni potencial;
ugotavlja, da zdaj tudi države začenjajo z 
velikimi in ambicioznimi naložbami v 
infrastrukturo, da mora ohranjanje 
evropske konkurenčnosti temeljiti na 
podpiranju raziskav in inovacij in krepitvi 
posebne zavezanosti k učinkoviti 
infrastrukturi, da je treba postaviti temelje 
za dolgoročno gospodarsko rast in da bo 
rezultat tega osrednje evropsko prometno 
omrežje, ki bo omogočilo prenos tovora in 
potnikov k bolj trajnostnim vrstam prometa 
ter alternative za zračni in cestni promet;
ugotavlja, da je treba takšno podporo 
usmeriti na ključne prednostne naloge –
odpravo ozkih grl na strateških 
vseevropskih oseh, spodbujanje njihovega 
podaljšanja ter krepitev čezmejnih in 
intermodalnih povezav;

Or. pt

Predlog spremembe 16
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in države članice, naj 
preučijo možnosti za razvoj integrirane 
politike EU za celinske plovne poti – ob 
upoštevanju prednosti ladijskega prevoza 
na integriranem omrežju rek in kanalov v 
Evropi, dejstva, da ima EU več kot 37000 
plovnih poti, ki povezujejo na stotine mest 
in industrijskih območij ter da celinske 
plovne poti obstajajo v 20 od 27 držav 
članic – in možnosti za zagotovitev 
ustrezne podpore za ta namen iz 
proračunov EU in držav članic;

Or. ro

Predlog spremembe 17
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da je treba glede na 
zmogljivosti ekološko učinkovitega 
prometa za ustvarjanje novih delovnih 
mest s pomočjo politik EU in finančnih 
instrumentov podpirati razvoj potrebne 
infrastrukture za električna vozila in 
njihovo vključevanje v evropsko 
inteligentno energetsko omrežje, ki bi 
prav tako lahko uporabljalo energijo, 
proizvedeno na lokalni ravni in iz 
obnovljivih virov;

Or. ro

Predlog spremembe 18
Anne E. Jensen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. posebej opozarja na dodano vrednost 
vseevropskega prometnega omrežja (TEN-
T), saj so vsi njegovi prednostni projekti 
nadnacionalni, dodana vrednost pa je 
posebej očitna v čezmejnih odsekih 
projektov in v spodbudnem učinku, ki ga 
imajo naložbe EU na spodbujanje 
zasebnega in javnega financiranja 
strateških projektov

5. posebej opozarja na dodano vrednost 
vseevropskega prometnega omrežja (TEN-
T), saj so vsi njegovi prednostni projekti 
nadnacionalni, dodana vrednost pa je 
posebej očitna v čezmejnih odsekih 
projektov, pri naložbah v zaledje in v 
spodbudnem učinku, ki ga imajo naložbe 
EU na spodbujanje zasebnega in javnega 
financiranja strateških projektov;

Or. en

Predlog spremembe 19
Roberts Zīle

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. posebej opozarja na dodano vrednost 
vseevropskega prometnega omrežja (TEN-
T), saj so vsi njegovi prednostni projekti 
nadnacionalni, dodana vrednost pa je 
posebej očitna v čezmejnih odsekih 
projektov in v spodbudnem učinku, ki ga 
imajo naložbe EU na spodbujanje 
zasebnega in javnega financiranja 
strateških projektov

5. posebej opozarja na dodano vrednost 
vseevropskega prometnega omrežja (TEN-
T), saj so vsi njegovi prednostni projekti 
nadnacionalni, dodana vrednost pa je 
posebej očitna v okviru razvoja 
učinkovitega, multimodalnega in 
celovitega prometnega omrežja EU ter pri 
reševanju vprašanja nedosegljivosti in 
slabe medobratovalnosti med različnimi 
deli EU, v čezmejnih odsekih projektov in 
v spodbudnem učinku, ki ga imajo naložbe 
EU na spodbujanje zasebnega in javnega 
financiranja strateških projektov

Or. en

Predlog spremembe 20
Dominique Riquet, Michel Dantin

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(5a) opozarja, da so finančne potrebe za 
TEN-T za obdobje 1996–2020 ocenjene 
na 900 milijard eurov, od katerih je treba 
financirati še 500 milijard, ter na 
395 milijard za 30 sedanjih prednostnih 
projektov za TEN-T, od katerih je treba 
financirati še 270 milijard;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Isabelle Durant, Michael Cramer

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da bi lahko v proračunih EU in 
držav članic bistveno prihranili, če bi 
sredstva iz ukrepov za infrastrukturo za 
zmanjševanje hrupa (na primer 
protihrupne pregrade) prerazporedili in 
jih uporabili za naknadno opremljanje
vozil s protihrupno tehnično opremo, kot 
so sestavljeni zavorni bloki za tovorne 
vagone, pri čemer bi naložba v višini 
približno 2 milijard EUR omogočila do 
70 % prihranek glede na prvotne stroškov 
za investiranje v infrastrukturo; podobno 
je mogoče prihraniti z naložbami v 
evropski sistem za vodenje železniškega 
prometa, in sicer v infrastrukturo in 
vozila, ter hkrati povečati varnost 
železniškega prometa ter učinkovitost 
uporabe zmogljivosti obstoječe železniške 
infrastrukture;

Or. en



AM\840841SL.doc 15/28 PE454.402v01-00

SL

Predlog spremembe 22
Michel Dantin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(6a) opozarja na neravnotežje znotraj 
strukturnih in kohezijskih skladov med 
naložbenimi programi v prometu za 
različne vrste prometa (41 milijard eurov 
za cestno infrastrukturo proti 23,6 
milijardam eurov za železnice in 
0,6 milijarde eurov za celinske plovne 
poti), ki škodi izgradnji intermodalnega in 
trajnostnega evropskega prometa; zato 
želi, da evropsko financiranje 
železniškega prometa postane prednostno 
in se poveča tam, kjer je cestna 
infrastruktura že dovolj razvita;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja, da največ sredstev za TEN-T 
prispevajo države članice in EU, slednja v 
okviru proračuna TEN-T ter kohezijskih in 
strukturnih skladov, da se v trenutnem 
proračunskem obdobju (2007–2013) 
financira 15 % naložb, potrebnih za 
dokončanje del, ki jih je treba dokončati v 
tem časovnem okviru, in da bo zaradi 
verjetnega povečanja stroškov izvajanja 
velikih infrastrukturnih projektov za 
izvajanje TEN-T zelo pomemben obseg 
skupnih sredstev, ki bo na voljo za naložbe 
v promet v večletnem finančnem okviru za 
obdobje po letu 2014;

7. opozarja, da največ sredstev za TEN-T 
prispevajo države članice, regije in EU, 
slednja v okviru proračuna TEN-T ter 
kohezijskih in strukturnih skladov, da se v 
trenutnem proračunskem obdobju (2007–
2013) financira 15 % naložb, potrebnih za 
dokončanje del, ki jih je treba dokončati v 
tem časovnem okviru, in da bo zaradi 
verjetnega povečanja stroškov izvajanja 
velikih infrastrukturnih projektov za 
izvajanje TEN-T zelo pomemben obseg 
skupnih sredstev, ki bo na voljo za naložbe 
v promet v večletnem finančnem okviru za 
obdobje po letu 2014;
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Or. en

Predlog spremembe 24
Dominique Riquet

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva 
sredstva za TEN-T povečajo s pomočjo 
namensko dodeljenih kohezijskih sredstev 
za prometne projekte (trenutno 23,7 % 
vseh kohezijskih sredstev) in naj se del teh 
sredstev nameni za osrednje omrežje TEN-
T, s čimer se bo povečala dodana vrednost 
EU; hkrati pa poziva, naj bo koncentracija 
nacionalnih sredstev na omrežju TEN-T 
pogoj za financiranje tega omrežja.

9. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva 
sredstva za TEN-T, zlasti za železniške 
projekte, povečajo s pomočjo namensko 
dodeljenih kohezijskih sredstev za 
prometne projekte (trenutno 23,7 % vseh 
kohezijskih sredstev) in naj se del teh 
sredstev nameni za osrednje omrežje TEN-
T, s čimer se bo povečala dodana vrednost 
EU; hkrati pa poziva, naj bo koncentracija 
nacionalnih sredstev na omrežju TEN-T 
pogoj za financiranje tega omrežja;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva 
sredstva za TEN-T povečajo s pomočjo 
namensko dodeljenih kohezijskih sredstev 
za prometne projekte (trenutno 23,7 % 
vseh kohezijskih sredstev) in naj se del teh 
sredstev nameni za osrednje omrežje TEN-
T, s čimer se bo povečala dodana vrednost 
EU; hkrati pa poziva, naj bo koncentracija 
nacionalnih sredstev na omrežju TEN-T 
pogoj za financiranje tega omrežja.

9. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva 
sredstva za TEN-T ohranijo s pomočjo 
namensko dodeljenih kohezijskih sredstev 
za prometne projekte (trenutno 23,7 % 
vseh kohezijskih sredstev) in naj se del teh 
sredstev nameni za osrednje omrežje TEN-
T, s čimer se bo povečala dodana vrednost 
EU; hkrati pa poziva, naj bo koncentracija 
nacionalnih sredstev na omrežju TEN-T 
pogoj za financiranje tega omrežja.

Or. de
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Predlog spremembe 26
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva 
sredstva za TEN-T povečajo s pomočjo 
namensko dodeljenih kohezijskih sredstev
za prometne projekte (trenutno 23,7 % 
vseh kohezijskih sredstev) in naj se del teh 
sredstev nameni za osrednje omrežje 
TEN-T, s čimer se bo povečala dodana 
vrednost EU; hkrati pa poziva, naj bo 
koncentracija nacionalnih sredstev na 
omrežju TEN-T pogoj za financiranje tega 
omrežja.

9. zato poziva, naj se razpoložljiva sredstva 
za TEN-T bolj uskladijo s kohezijskimi 
sredstvi za prometne projekte (trenutno 
23,7 % vseh kohezijskih sredstev) in naj se 
ta znesek iz Kohezijskega sklada nameni 
ob spoštovanje splošnih načel evropske 
prometne politike; hkrati pa poziva, naj bo 
koncentracija nacionalnih sredstev na 
omrežju TEN-T pogoj za financiranje tega 
omrežja

Or. en

Predlog spremembe 27
Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva 
sredstva za TEN-T povečajo s pomočjo 
namensko dodeljenih kohezijskih sredstev 
za prometne projekte (trenutno 23,7 % 
vseh kohezijskih sredstev) in naj se del teh 
sredstev nameni za osrednje omrežje TEN-
T, s čimer se bo povečala dodana vrednost 
EU; hkrati pa poziva, naj bo koncentracija 
nacionalnih sredstev na omrežju TEN-T 
pogoj za financiranje tega omrežja.

9. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva 
sredstva za TEN-T povečajo s pomočjo 
namensko dodeljenih kohezijskih sredstev 
za prometne projekte (trenutno 23,7 % 
vseh kohezijskih sredstev) in naj se del teh 
sredstev nameni za osrednje omrežje TEN-
T, s čimer se bo povečala dodana vrednost 
EU; hkrati pa poziva, naj bosta
koncentracija nacionalnih sredstev in 
sistematična uporaba mehanizmov 
Direktive 2008/96/ES na omrežju TEN-T 
pogoj za financiranje tega omrežja.

Or. cs
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Predlog spremembe 28
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva 
sredstva za TEN-T povečajo s pomočjo 
namensko dodeljenih kohezijskih sredstev 
za prometne projekte (trenutno 23,7 % 
vseh kohezijskih sredstev) in naj se del teh 
sredstev nameni za osrednje omrežje TEN-
T, s čimer se bo povečala dodana vrednost 
EU; hkrati pa poziva, naj bo koncentracija 
nacionalnih sredstev na omrežju TEN-T 
pogoj za financiranje tega omrežja.

9. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva 
sredstva za TEN-T povečajo s pomočjo 
namensko dodeljenih kohezijskih sredstev 
za prometne projekte (trenutno 23,7 % 
vseh kohezijskih sredstev) in naj se del teh 
sredstev nameni za osrednje in celovito
omrežje TEN-T, s čimer se bo povečala 
dodana vrednost EU; hkrati pa poziva, naj 
bo koncentracija nacionalnih sredstev na 
osrednjem in celovitem omrežju TEN-T 
pogoj za financiranje tega omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 29
Michel Dantin

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva 
sredstva za TEN-T povečajo s pomočjo 
namensko dodeljenih kohezijskih sredstev 
za prometne projekte (trenutno 23,7 % 
vseh kohezijskih sredstev) in naj se del teh 
sredstev nameni za osrednje omrežje TEN-
T, s čimer se bo povečala dodana vrednost 
EU; hkrati pa poziva, naj bo koncentracija 
nacionalnih sredstev na omrežju TEN-T 
pogoj za financiranje tega omrežja.

9. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva 
sredstva za TEN-T povečajo s pomočjo 
namensko dodeljenih kohezijskih sredstev 
za čezmejne in/ali intermodalne prometne 
projekte (trenutno 23,7 % vseh kohezijskih 
sredstev) in naj se del teh sredstev nameni 
za osrednje omrežje TEN-T, s čimer se bo 
povečala dodana vrednost EU; hkrati pa 
poziva, naj bo koncentracija nacionalnih 
sredstev na omrežju TEN-T pogoj za 
financiranje tega omrežja;

Or. fr
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Predlog spremembe 30
Roberts Zīle

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva 
sredstva za TEN-T povečajo s pomočjo 
namensko dodeljenih kohezijskih sredstev 
za prometne projekte (trenutno 23,7 % 
vseh kohezijskih sredstev) in naj se del teh 
sredstev nameni za osrednje omrežje 
TEN-T, s čimer se bo povečala dodana 
vrednost EU; hkrati pa poziva, naj bo 
koncentracija nacionalnih sredstev na 
omrežju TEN-T pogoj za financiranje 
tega omrežja.

9. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva 
sredstva za TEN-T povečajo ter se izboljša 
usklajenost med EU in državami 
članicami ter med revidiranimi 
smernicami TEN-T in strateškimi 
kohezijskimi smernicami EU, da se bo 
popolnoma v skladu s smernicami 
zagotovila doslednost financiranja 
prednostnih nalog na ravni EU in 
nacionalni ravni, s čimer se bodo 
razpoložljiva finančna sredstva bolje 
uporabila, njihova dodana vrednost pri 
uresničevanju ciljev EU pa povečala;

Or. en

Predlog spremembe 31
Dominique Riquet, Michel Dantin

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(9a) poziva k razvijanju drugih finančnih 
instrumentov za TEN-T, zlasti prek 
dodeljevanja lastnih sredstev iz prometnih 
dejavnosti (earmarking), uporabe 
posebnih instrumentov EIB, izboljšanja 
mehanizmov javnega in zasebnega 
partnerstva ter pomoči za izgradnjo teh 
mehanizmov;

Or. fr
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Predlog spremembe 32
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. meni, da bi morali prihodke od 
internalizacije zunanjih stroškov v prvi 
vrsti nameniti za mobilnost, s čimer bi 
med drugim pri prometnih projektih 
olajšali javno-zasebno partnerstvo;

Or. en

Predlog spremembe 33
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da bi morali v okviru nove 
finančne perspektive iz Kohezijskega 
sklada še naprej financirati prometne 
projekte, pri čemer bi se morale države 
članice izrecno zavezati, da bodo 
sofinancirale in izvajale te prometne 
projekte; poudarja, da je kohezijska 
politika še vedno bistvena za države, ki si 
prizadevajo izpolniti konvergenčne 
kriterije, uspešnost izvedbe prometnih 
projektov pa je v teh državah zelo odvisna 
od razpoložljivosti sredstev iz 
Kohezijskega sklada;

Or. en

Predlog spremembe 34
Isabelle Durant, Michael Cramer

Osnutek mnenja
Odstavek 10 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. ugotavlja, da je le pol odstotka 
proračuna TEN-T za obdobje 2007-2013 še 
nerazporejenega, vendar vztraja, da zaveza 
EU, da bo financirala projekte ne more biti 
v nedogled na voljo tistim projektom, ki ne 
napredujejo, ker njim namenjena finančna 
sredstva iz nacionalnih proračunov ne bodo 
na voljo pred letom 2015;

10. ugotavlja, da je le pol odstotka 
proračuna TEN-T za obdobje 2007-2013 še 
nerazporejenega, vendar vztraja, da zaveza 
EU, da bo financirala projekte ne more biti 
v nedogled na voljo tistim projektom, ki ne 
napredujejo, ker njim namenjena finančna 
sredstva iz nacionalnih proračunov ne bodo 
na voljo pred letom 2015; poudarja, da je 
treba pri financiranju prometnih 
projektov prednost nameniti izboljšanju 
obstoječe železniške infrastrukture z 
vlaganjem manjših proračunskih zneskov, 
kar bo kratko- in dolgoročno koristno,

Or. en

Predlog spremembe 35
Anne E. Jensen

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poudarja, da je absorpcijska stopnja 
programa Marco Polo nižja od 
pričakovane; zato poudarja, da je treba 
temeljito oceniti potrebe;

Or. en

Predlog spremembe 36
Anne E. Jensen

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. poudarja, da bi moral biti program 
manj osredotočen na gospodarske 
subjekte in bolj na energetsko učinkovite 
rešitve, zato je treba vlagati v 
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infrastrukturo in na splošno v razvoj 
morskega prometa;

Or. en

Predlog spremembe 37
Anne E. Jensen

Osnutek mnenja
Odstavek 11 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11c. priporoča, da se raziščejo možnosti za 
uvedbo garancij za posojila kot 
instrumenta v programu Marco Polo;

Or. en

Predlog spremembe 38
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 13 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. vztraja, da je Galileo strateško izjemno 
pomemben projekt za Evropsko unijo, 
zlasti glede na zavezo drugih držav, kot so 
Kitajska, Indija in Rusija, da bodo vlagale 
v podobne sisteme iz nacionalnih vojaških 
proračunov, ter da scenarij, po katerem 
evropska podjetja ne bi mogla izkoristiti 
številnih gospodarskih, okoljskih, 
inovativnih, raziskovalnih in zaposlitvenih 
možnosti, ki bi jih ponujala Evropa z 
lastnim satelitskim navigacijskim 
sistemom, ni zaželen ; poleg tega meni, da 
bi v primeru zmanjšanja ali izklopa 
storitve morebitne motnje za na primer 
poslovni, bančni, prometni ali letalski 
sektor ter komunikacije bile zelo drage ( v 
smislu prihodkov podjetij, varnosti v 
cestnem prometu ipd.) opozarja, da je 
proračunski organ to priznal, ko je dvignil 

13. vztraja, da je Galileo strateško izjemno 
pomemben projekt za Evropsko unijo, 
zlasti glede na zavezo drugih držav, kot so 
Kitajska, Indija in Rusija, da bodo vlagale 
v podobne sisteme iz nacionalnih vojaških 
proračunov, ter da scenarij, po katerem 
evropska podjetja ne bi mogla izkoristiti 
številnih gospodarskih, okoljskih, 
inovativnih, raziskovalnih in zaposlitvenih 
možnosti, ki bi jih ponujala Evropa z 
lastnim satelitskim navigacijskim 
sistemom, ni zaželen ; poleg tega meni, da 
bi v primeru izklopa storitve morebitne 
motnje za na primer poslovni, bančni, 
prometni ali letalski sektor ter 
komunikacije bile drage (v smislu 
prihodkov podjetij, varnosti v cestnem 
prometu ipd.) in bi lahko s seboj prinesle 
številne težave; opozarja, da je proračunski 
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zgornje meje razdelka 1A v okviru sedanje 
finančne perspektive, da bi spodbudil 
nadaljnje naložbe v program Galileo;

organ to priznal, ko je dvignil zgornje meje 
razdelka 1A v okviru sedanje finančne 
perspektive, da bi spodbudil nadaljnje 
naložbe v program Galileo;

Or. de

Predlog spremembe 39
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo in države članice, 
naj morebiti znatno povečajo financiranje 
raziskav aplikacije GNSS, da bi 
evropskemu gospodarstvu, malim in 
srednjim podjetjem ter vsem interesnim 
skupinam omogočili, da povečajo njihovo 
raven sodelovanja na svetovnem trgu za 
GNSS, in zagotovili neodvisnost EU v 
panogi, ki zajema več kot 6 % celotnega 
BDP EU;

Or. en

Predlog spremembe 40
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 13 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13b. poziva Evropsko komisijo, Evropski 
svet in države članice Evropske unije, naj 
ukrepajo in poleg prizadevanj držav članic 
povečajo financiranje aplikacij in 
uporabniškega segmenta GNSS EU iz 
sredstev za raziskave in razvoj na vsaj 100 
milijonov EUR letno; poleg tega je treba v 
okviru osmega okvirnega programa 
znatno povečati raven financiranja EU za 
raziskave in razvoj, da bi evropski 
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industriji GNSS na koncu proizvodne 
verige omogočili konkurenčnost in da to 
konkurenčnost ohrani;

Or. en

Predlog spremembe 41
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Osnutek mnenja
Odstavek 14 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14b. ugotavlja, da je bilo pospešeno 
izvajanje projekta enotno evropsko nebo, 
zlasti pa razvoj njegovega tehnološkega 
dela SESAR, ki ga je treba začeti leta 
2014, opredeljeno kot prednostna naloga, 
da bi v Evropi dosegli učinkovitost in 
trajnost zračnega prometnega sistema; s 
projektom SESAR bo mogoče za polovico 
zmanjšati stroške za upravljanje zračnega 
prometa, izboljšati varnost za faktor 10 in 
za 10 odstotkov zmanjšati okoljski vpliv 
vsakega leta;

Or. en

Predlog spremembe 42
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Osnutek mnenja
Odstavek 15 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. vztraja, da je glede na veliko časa, ki je 
potreben za projekte, kot je Galileo, in 
obseg naložb, ki so mu že namenjene, za 
zagotovitev uspešne izvedbe in spin-off 
koristi programa bistvena doslednost in 
zavezanost pri finančnem načrtovanju 
skozi obdobja finančnega načrtovanja.

15. vztraja, da je glede na veliko časa, ki je 
potreben za projekte, kot je Galileo ali
enotno evropsko nebo s tehnološkim 
delom SESAR, in obseg naložb, ki so jim
že namenjene, za zagotovitev uspešne 
izvedbe in spin-off koristi projektov
bistvena doslednost in zavezanost pri 
finančnem načrtovanju skozi obdobja 
finančnega načrtovanja.
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Or. en

Predlog spremembe 43
Inés Ayala Sender

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. ERMTS

poudarja pomen projekta ERMTS za 
železniško interoperabilnosti in 
uresničevanje prehoda na druge vrste 
prometa. Meni, da je kar zadeva hitrost in 
obseg naložb javnega sektorja 
uresničevanje projekta ERMTS, kot tudi 
mnogih drugih projektov prometne 
infrastrukture, v zadnjem času trpelo 
zaradi posledic gospodarske recesije.
Priznava evropsko razsežnost in dodano 
vrednost projekta, ter zato poziva, naj se 
ERMTS in zlasti njegovi čezmejni odseki 
v naslednjih letih obravnavajo kot 
prednostne postavke proračuna EU;

Or. es

Predlog spremembe 44
Inés Ayala Sender

Osnutek mnenja
Odstavek 15 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15b. SESAR

meni, da je program SESAR bistven za 
vzpostavitev enotnega evropskega neba, 
upravljanje povečane zmogljivosti ter 
zmanjšanje okoljskega vpliva zračnega 
prometa in stroškov v tem sektorju. meni, 
da je treba za zagotovitev dokončnega 
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oblikovanja enotnega evropskega neba 
temu sektorju omogočiti zadostna 
finančna sredstva;

Or. es

Predlog spremembe 45
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 16 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. opozarja na pomen turizma za evropsko 
gospodarstvo, evropsko naravno in 
kulturno dediščino ter za nekatere države 
in regije, kjer turizem predstavlja 
gospodarski in socialni steber; opozarja na 
pomen nove določbe o turizmu, ki je zdaj 
vključena v Lizbonsko pogodbo, ki 
Parlamentu prvič dodeljuje zakonodajne 
pristojnosti na področju turizma; ponovno 
izraža zaskrbljenost, da ni bila uvedena 
nobena proračunska postavka za pomoč pri 
razvoju turizma, ki bi odsevala ta nov 
izziv, in vztraja, da je treba v prihodnje 
zagotoviti primerno raven podpore EU za 
turizem z uvedbo posebne proračunske 
postavke za trajnostni gospodarski razvoj, 
industrijsko dediščino in varovanje naravne 
in kulturne dediščine, ki bi jo po potrebi 
podprli tudi iz strukturnih skladov in 
drugih sredstev.

16. opozarja na pomen turizma za evropsko 
gospodarstvo, evropsko naravno in 
kulturno dediščino ter za nekatere države 
in regije, kjer turizem predstavlja 
gospodarski in socialni steber; opozarja na 
pomen nove določbe o turizmu, ki je zdaj 
vključena v Lizbonsko pogodbo, ki 
Parlamentu prvič dodeljuje zakonodajne 
pristojnosti na področju turizma; ponovno 
izraža zaskrbljenost, da ni bila uvedena 
nobena proračunska postavka za pomoč pri 
razvoju turizma, ki bi odsevala ta nov 
izziv, in vztraja, da je treba v prihodnje 
zagotoviti primerno raven podpore EU za 
turizem z uvedbo posebne proračunske 
postavke za trajnostni gospodarski razvoj, 
industrijsko dediščino in varovanje naravne 
in kulturne dediščine, ki bi jo po potrebi 
podprli tudi iz strukturnih skladov in 
drugih sredstev; vseeno poudarja, da je 
turizem lahko obremenitev za okolje in 
zato poziva, da se sredstva namenijo 
pretežno za projekte, zavezane okolju 
prijaznemu turizmu.

Or. de

Predlog spremembe 46
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 16 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. opozarja na pomen turizma za evropsko 
gospodarstvo, evropsko naravno in 
kulturno dediščino ter za nekatere države 
in regije, kjer turizem predstavlja 
gospodarski in socialni steber; opozarja na 
pomen nove določbe o turizmu, ki je zdaj 
vključena v Lizbonsko pogodbo, ki 
Parlamentu prvič dodeljuje zakonodajne 
pristojnosti na področju turizma; ponovno 
izraža zaskrbljenost, da ni bila uvedena 
nobena proračunska postavka za pomoč pri 
razvoju turizma, ki bi odsevala ta nov 
izziv, in vztraja, da je treba v prihodnje 
zagotoviti primerno raven podpore EU za 
turizem z uvedbo posebne proračunske 
postavke za trajnostni gospodarski razvoj, 
industrijsko dediščino in varovanje naravne 
in kulturne dediščine, ki bi jo po potrebi 
podprli tudi iz strukturnih skladov in 
drugih sredstev.

16. opozarja na pomen turizma za evropsko 
gospodarstvo, evropsko naravno in 
kulturno dediščino ter za nekatere države 
in regije, kjer turizem predstavlja 
gospodarski in socialni steber; opozarja na 
pomen nove določbe o turizmu, ki je zdaj 
vključena v Lizbonsko pogodbo, ki 
Parlamentu prvič dodeljuje zakonodajne 
pristojnosti na področju turizma, in da je 
treba za povečanje konkurenčnosti tega 
sektorja zagotoviti izvajanje pristojnosti 
na tem področju; ponovno izraža 
zaskrbljenost, da ni bila uvedena nobena 
proračunska postavka za pomoč pri razvoju 
turizma, ki bi odsevala ta nov izziv, in 
vztraja, da je treba v prihodnje zagotoviti 
primerno raven podpore EU za turizem z 
uvedbo posebne proračunske postavke za 
trajnostni gospodarski razvoj, industrijsko 
dediščino in varovanje naravne in kulturne 
dediščine, ki bi jo po potrebi podprli tudi iz 
strukturnih skladov in drugih sredstev.

Or. pt

Predlog spremembe 47
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Osnutek mnenja
Odstavek 16 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(16a) poziva k razvijanju novih finančnih 
instrumentov prek revizije politike 
Evropske investicijske banke za 
dodeljevanje dodatnih posojil za 
inovativne projekte na področju prometa 
ter prek uporabe sredstev od dajatev na 
težka tovorna vozila in licitiranja kvot 
emisij CO2 letalskega sektorja, da bi se 
financirali skupni projekti za zmanjšanje 
okoljskega odtisa teh vrst prometa.
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Or. fr

Predlog spremembe 48
Gesine Meissner, Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 16 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16b. meni, da je treba nadaljevati celostno 
pomorsko politiko in jo usmeriti v 
reševanje izzivov, s katerimi se spopadajo 
obalna in morska območja, ter podpirati 
„modro rast“ v skladu s strategijo EU 
2020; vztraja, da je treba za to politiko 
predvideti ustrezna proračunska sredstva, 
in sicer v okviru veljavnih instrumentov, 
kot so strukturni skladi, pa tudi v okviru 
posebnih instrumentov, ki dejansko 
dopolnjujejo ukrepe na področjih, kot so 
povezava med kopnim in morjem, razvoj 
človeških virov in zagotavljanje podpore 
za razvoj najbolj oddaljenih regij;

Or. en


