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Odstavek A se glasi: 

A. ker ob objavi sporočila Komisije "Naj Evropa ostane v gibanju – Trajnostna mobilnost za 
našo celino – Vmesni pregled Bele knjige Evropske komisije o prometu iz leta 2001" 
Evropski parlament pozdravlja, da po obširnih posvetovanjih z vpletenimi zainteresiranimi 
stranmi besedilo temelji na posodobljenem pristopu in sledi lizbonskim ciljem ter se uvršča 
v okvir evropskega trajnostnega razvoja,

Vstaviti odstavek -1:

-1. poudarja pomen okrepljenega sodelovanja na evropski, državni, regionalni in lokalni 
ravni, ki bi moralo vključevati učinkovito izvajanje skupnih pravil in bolj učinkovite 
načine izvrševanja, prav tako poudarja potrebo po pragmatičnem in sodelovalnem 
medsebojnem povezovanju prometa in drugih političnih področjih, kot so energetika, 
okolje in inovacije; predlaga, da se prometna politika v celoti vključi v Lizbonsko 
strategijo in da se upošteva pri oceni in priporočilih, ki jih vsako leto države članice 
predstavijo v svojih nacionalnih načrtih, de se meri in primerja napredek;

Odstavek 1 bi se moral glasiti:

1. poudarja potrebo po pragmatičnem in sodelovalnem medsebojnem povezovanju na 
področju prometa in drugih političnih področjih na nacionalni ravni ali na ravni Skupnosti, 
kot so energetika, okolje in inovacije; poudarja, da morajo te politike vključevati tudi 
zahteve o varstvu podnebja; meni, da bi se lahko pozitivni rezultati pri zmanjševanju žrtev 
in emisij ter izboljšanju varnosti in okolja dosegli le z integriranim pristopom, na primer po 
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vzoru skupine CARS 21; opozarja na pomen zagotavljanja usmerjenih informacij za 
državljane v njihovi vlogi udeležencev v prometu in na to, da se jih spodbuja k bolj 
odgovornemu ravnanju;

Odstavek 2 bi se moral glasiti:

2. popolnoma soglaša s tem, da bi se morala zakonodaja Skupnosti – v skladu z načelom 
boljše pravne ureditve in načelom subsidiarnosti – osredotočati na nova področja, kot je 
mestni promet, kjer je zakonodaja potrebna, politični ukrepi pa bi se morali sprejemati na 
ravni EU le, če bi imeli jasno dodano vrednost in bi nadomestili preštevilne birokratske 
postopke, ki so posledica 27 nacionalnih zakonodaj o isti vsebini, vendar istočasno poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo izvajanje in uveljavljanje obstoječe evropske 
prometne zakonodaje; nadalje poziva Komisijo, naj izvaja redno spremljanje, da bi 
opazovala učinkovitost ukrepov, namenjenih izpolnjevanju zastavljenih ciljev, in uvede 
spremembe, kjer je to potrebno;

Odstavek 6 bi se moral glasiti:

6. odobrava ustanovitev jamstvenega sklada, vendar si obeta več podobnih pobud, zlasti ko 
bodo javno-zasebna partnerstva – v primernem pravnem okviru – sposobna prevzeti svojo 
vlogo pri financiranju, vendar ne brez jasnih gospodarskih in finančnih možnosti preživetja; 
poudarja vlogo Evropske investicijske banke, ki pa mora biti usklajena s širšo udeležbo 
evropskega bančnega in finančnega sistema v infrastrukturne in prometne projekte;

Odstavek 11 bi se moral glasiti:

11. ugotavlja, da so se zaradi globalizacije logistike, ki je ključni element za konkurenčnost 
evropskega gospodarstva, pojavili novi izzivi; podpira razvoj okvirne strategije za logistiko 
tovornega prometa v Evropi in meni, da mora taka strategija temeljiti na stališču, da je 
logistika prvenstveno poslovna dejavnost in da mora biti zato regulacija omejena na 
ustvarjanje primernega poslovnega okolja za učinkovit prevoz blaga; poudarja, da bi 
morala evropska prometna politika logistiko povezati z razvojem in povezovanjem 
pristanišč ter z razvojem logističnih platform; podpira razvoj okvirne strategije za tovorni 
promet; spodbuja večmodalne logistične rešitve in evropski modularni sistem, 
infrastrukturne povezave in napredno informatiko;

(Zadeva vse jezike.)


