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7.12.2011 A7-0425/3 

Tarkistus  3 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Yhtenäinen Euroopan liikennealue 

2011/2096(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että ratkaisevaa on liikenteen 

käyttäjien käyttäytyminen, ja vaatii 

luomaan kannustimia kestävien, 

liikunnallisten, turvallisten ja terveellisten 

liikenneväline- ja liikkumisvalintojen 

tekemiseen; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toissijaisuusperiaatetta 

noudattaen antamaan vuoteen 2013 

mennessä ehdotuksia sellaisten aloitteiden 

kehittämiseksi, joilla edistetään 

ympäristöystävällistä julkista liikennettä, 

kävelyä ja pyöräilyä erityisesti 

kaupungeissa ja suurissa kaupungeissa ja 

joiden tavoitteena on kaksinkertaistaa 

kyseisten liikennemuotojen käyttäjien 

lukumäärä; pitää siksi tärkeänä, että 

kehitetään erityisesti kaupunkien ja suurten 

kaupunkien turvallista jalankulku- ja 

pyöräilyinfrastruktuuria ja parannetaan 

liikennepalvelujen yhteentoimivuutta, 

edistetään yhtenäisen kuljetusasiakirjan ja 

integroidun sähköistä matkalippua 

koskevan järjestelmän käyttöönottamista 

multimodaalisessa matkustamisessa, joka 

liittää yhteen myös kauko- ja 

paikallisliikenteen; muistuttaa, että hyvillä 

ja kohtuuhintaisilla kulkuyhteyksillä on 

ratkaiseva merkitys sosiaaliselle 

liikkuvuudelle ja että kestävyystavoitteiden 

ja sosiaalisten tarpeiden 

yhteensovittamiseen pitäisi kiinnittää 

enemmän huomiota tulevaisuuden 

17. korostaa, että ratkaisevaa on liikenteen 

käyttäjien käyttäytyminen, ja vaatii 

luomaan kannustimia kestävien, 

liikunnallisten, turvallisten ja terveellisten 

liikenneväline- ja liikkumisvalintojen 

tekemiseen; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toissijaisuusperiaatetta 

noudattaen antamaan vuoteen 2013 

mennessä ehdotuksia sellaisten aloitteiden 

kehittämiseksi, joilla edistetään 

ympäristöystävällistä julkista liikennettä, 

kävelyä ja pyöräilyä erityisesti 

kaupungeissa ja suurissa kaupungeissa ja 

joiden tavoitteena on kaksinkertaistaa 

kyseisten liikennemuotojen osuus ja 

käyttäjien lukumäärä; pitää siksi tärkeänä, 

että kehitetään erityisesti kaupunkien ja 

suurten kaupunkien turvallista jalankulku- 

ja pyöräilyinfrastruktuuria ja myönnetään 

vähintään 15 prosenttia kaikesta EU:n 

liikenteen osarahoituksesta jalankulku- ja 

pyöräilyhankkeisiin ja parannetaan 

liikennepalvelujen yhteentoimivuutta, 

edistetään yhtenäisen kuljetusasiakirjan ja 

integroidun sähköistä matkalippua 

koskevan järjestelmän käyttöönottamista 

multimodaalisessa matkustamisessa, joka 

liittää yhteen myös kauko- ja 

paikallisliikenteen; muistuttaa, että hyvillä 

ja kohtuuhintaisilla kulkuyhteyksillä on 

ratkaiseva merkitys sosiaaliselle 

liikkuvuudelle ja että kestävyystavoitteiden 
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liikennepolitiikkaa suunniteltaessa; ja sosiaalisten tarpeiden 

yhteensovittamiseen pitäisi kiinnittää 

enemmän huomiota tulevaisuuden 

liikennepolitiikkaa suunniteltaessa; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/4 

Tarkistus  4 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Yhtenäinen Euroopan liikennealue 

2011/2096(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – enintään 20 prosenttia kaikesta EU:n 

liikenteen osarahoituksesta myönnetään 

tiehankkeisiin; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/5 

Tarkistus  5 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Yhtenäinen Euroopan liikennealue 

2011/2096(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta – 3 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– Euroopan laajuisessa tieverkossa 

(TERN) lisätään vuoteen 2020 mennessä 

kuorma-autojen turvallisia 

pysäköintialueita 40 prosentilla vuoden 

2010 tasosta ja parannetaan niiden laatua 

(hygieniatasoa); 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/6 

Tarkistus  6 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Yhtenäinen Euroopan liikennealue 

2011/2096(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta – 4 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– tuetaan edelleen NAIADES-ohjelmaa 

noudattaen jo voimassa olevaa ympäristö- 

ja luonnonsuojelulainsäädäntöä ja 

seurantaohjelmaa, jolla varmistetaan 

nykyisen NAIADES-ohjelman jatkuminen 

vuoden 2014 jälkeen;  

– tuetaan edelleen NAIADES-ohjelmaa 

noudattaen jo voimassa olevaa ympäristö- 

ja luonnonsuojelulainsäädäntöä ja 

seurantaohjelmaa, jolla varmistetaan 

nykyisen NAIADES-ohjelman jatkuminen 

vuoden 2014 jälkeen, ja edistetään myös 

jokiliikenteeseen mukautettujen laivojen 

käyttöä kestävässä sisävesiliikenteessä, 

mikä tuottaa osaltaan rahoitussäästöjä 

vesiväylien infrastruktuuri-

investointeihin;  

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/7 

Tarkistus  7 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Yhtenäinen Euroopan liikennealue 

2011/2096(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – vähintään 40 prosenttia kaikesta EU:n 

liikenteen osarahoituksesta myönnetään 

rautatiehankkeisiin; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/8 

Tarkistus  8 

Michael Cramer, Isabelle Durant 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Yhtenäinen Euroopan liikennealue 

2011/2096(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – komissio arvioi vaikutusta, joka 

rautateiden tavaraliikennemarkkinoiden 

avaamisella on ollut 

tavaravaunuliikenteeseen, ja tekee 

31. joulukuuta 2012 mennessä 

ehdotuksen, jonka mukaan jäsenvaltiot 

voivat tukea tätä toimintaa siitä saatavien 

taloudellisten, yhteiskunnallisten ja 

ympäristöön liittyvien hyötyjen vuoksi, jos 

käy ilmi, että tällaisen liikenteen volyymi 

on pienentynyt; 

Or. en 

 

 


