
PE 382.389/końcowy/err

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004













2009

Dokument sesyjny

4.7.2007 A6-0190/2007/err

E R R A T A

do sprawozdania

w sprawie utrzymania Europy w ruchu – zrównoważonej mobilności dla naszego kontynentu 
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Punkt A preambuły w następującym brzmieniu:

A. mając na uwadze, że komunikat Komisji „Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona 
mobilność dla naszego kontynentu - Przegląd średniookresowy białej księgi Komisji 
Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r.” został opublikowany, Parlament 
Europejski z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w wyniku przeprowadzenia szeroko 
zakrojonych konsultacji z udziałem zainteresowanych stron opiera się on na aktualnym 
podejściu i jest zgodny z celami lizbońskimi oraz wchodzi w zakres ram europejskiego 
zrównoważonego rozwoju,

Dodaje się ustęp -1 w następującym brzmieniu:

-1. podkreśla znaczenie wzmocnionej współpracy na szczeblu europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym, która powinna dotyczyć skutecznego wprowadzania w życie 
wspólnych przepisów i skuteczniejszych sposobów ich egzekwowania; podkreśla także 
konieczność pragmatycznego i kooperacyjnego powiązania ze sobą transportu i 
innych dziedzin polityki, takich jak energia, środowisko naturalne i innowacje; 
proponuje, aby polityka transportowa była w pełni zintegrowana ze strategią lizbońską 
oraz została uwzględniona w ocenie i zaleceniach przedkładanych corocznie przez 
państwa członkowskie w ich planach krajowych zawierających ocenę oraz 
porównanie dokonanego postępu;

Ustęp 1 w następującym brzmieniu:

1. podkreśla potrzebę wzajemnego połączenia infrastruktury transportowej na płaszczyźnie 
pragmatycznej i w oparciu o współpracę przy jednoczesnym uwzględnieniu innych 
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krajowych lub wspólnotowych obszarów polityki w takich dziedzinach, jak energia, 
środowisko i innowacje; podkreśla, że polityka w tych dziedzinach musi również 
obejmować wymogi dotyczące ochrony klimatu; uważa, że jedynie zintegrowane 
podejście mogłoby doprowadzić do pozytywnych rezultatów, jeżeli chodzi o 
ograniczenie liczby ofiar i ilości emisji oraz poprawę bezpieczeństwa i ochronę 
środowiska, co ustalono na przykład w „CARS 21”; zwraca uwagę na znaczenie, jakie 
ma celowe informowanie obywateli jako użytkowników transportu oraz zachęcanie ich 
do odpowiedzialnych zachowań;

Ustęp 2 w następującym brzmieniu:

2. całkowicie zgadza się z tym, że prawodawstwo wspólnotowe – zgodnie z zasadą 
lepszego stanowienia prawa oraz zasadą pomocniczości – powinno dotyczyć przede 
wszystkim nowych dziedzin, takich jak transport miejski, w których prawodawstwo jest 
niezbędne i że działania powinny być podejmowane na szczeblu UE jedynie wtedy, gdy 
będą w stanie wytworzyć rzeczywistą wartość dodatkową oraz zastąpić biurokratyczny 
nawał 27 prawodawstw krajowych odnoszących się do tej samej dziedziny lecz 
jednocześnie wzywa Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania 
wprowadzenia w życie i egzekwowania istniejącego prawodawstwa europejskiego w 
dziedzinie transportu, ponadto wzywa Komisję do przeprowadzania regularnych 
kontroli, tak aby umożliwić obserwację skuteczności działań na rzecz osiągnięcia 
założonych celów oraz wprowadzenie ewentualnych korekt;

Ustęp 11 w następującym brzmieniu:

11. zauważa, że pojawiły się nowe wyzwania w związku z globalizacją logistyki, która jest 
kluczowym elementem konkurencyjności gospodarki europejskiej; popiera opracowanie 
ramowej strategii dla transportu towarowego oraz uważa, że podstawą takiej strategii 
musi być fakt, iż logistyka jest zasadniczo polem działania dla przedsiębiorczości i 
dlatego też wprowadzanie regulacji musi się ograniczać do stworzenia odpowiednich 
warunków ramowych dla wydajnej gospodarki transportu towarowego; popiera rozwój 
strategii ramowej na rzecz logistyki transportu towarowego w Europie; podkreśla, że 
europejska polityka transportowa powinna uwzględniać logistykę oraz rozwój 
platform logistycznych; zachęca do stosowania wielomodalnych rozwiązań 
logistycznych oraz europejskiego systemu modularnego, połączeń infrastruktury i 
zaawansowanej informatyki;

(Dotyczy wszystkich języków.)


