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Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 1
Odstavek 2

2. podpira zakonodajni postopek o vključitvi letalstva v evropski sistem trgovanja z 
emisijami, ki še poteka, in pripravo ukrepov za obravnavo vpliva pomorskega 
sektorja na podnebje; meni, da se morajo okoljski stroški, vključno z  emisijami 
toplogrednih plinov, odražati v cenah za celoten prevoz, ter da morajo načini, ki bolj 
obremenjujejo okolje, tudi plačevati najvišje stroške; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 2
Odstavek 2

2. podpira zakonodajni postopek o vključitvi letalstva v evropski sistem trgovanja z 
emisijami, ki še poteka, in pripravo podobne zakonodaje za pomorski sektor; vendar 
opozarja na dejstvo, da se z morebitno vzpostavitvijo sistema trgovanja z emisijami za 
pomorski promet ne sme kaznovati tega načina prevoza, ki je okolju najbolj prijazno 
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(skupaj s celinskimi plovnimi potmi), niti dajati prednosti drugim načinom, ki bolj 
obremenjujejo okolje;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 3
Odstavek 2 a (novo)

2a. poziva Komisijo, naj opravi temeljito oceno tehnične in ekonomske izvedljivosti ter 
okoljskih vidikov uporabe alternativnih goriv v zračnem prevozu ter prevozu po 
morju in celinskih plovnih poteh, ki lahko prispeva k večji energetski učinkovitosti 
takega prevoza;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 4
Odstavek 2 a (novo)

2a. meni, da bi se morali stroški, povezani z infrastrukturo, emisijami toplogrednih 
plinov, nesrečami in hrupom, odražati v stroških prevoza, kar bi potrošnike 
spodbujalo, da bi se odločali za bolj trajnostne možnosti; 

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 5
Odstavek 3

3. poudarja, da mora EU zagotoviti finančno podporo za izvajanje prednostnih projektov 
v okviru vseevropskih omrežij, vključno z evropskim sistemom upravljanja 
železniškega prometa, in določiti ustrezne smernice za državno pomoč v železniškem 
sektorju; ugotavlja, da je treba za izpolnjevanje obveznosti in ciljev EU v zvezi s 
kjotskim protokolom nujno razširiti in povečati finančne in druge oblike podpore, 
mehanizme in politike, ki spodbujajo stalno prehajanje na ta način prevoza potnikov 
in tovora v državah članicah;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 6
Odstavek 3 a (novo)

3a. predlaga, da se vzpostavi okvir za pospeševanje trajnostnega značaja železniškega 
prevoza, z bolj dinamično okoljsko politiko, ki bo na primer spodbujala uporabo 
elektrike iz obnovljivih virov energije.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 7
Odstavek 3 a (novo)

3a. poudarja pomen izvajanja nacionalnih akcijskih načrtov, ki spodbujajo 
povpraševanje potrošnikov po načinih prevoza z nižjo stopnjo emisij, kot je predlagal  
v svoji resoluciji z  dne 24. oktobra 2007 o strategiji Skupnosti za zmanjšanje emisij 
CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil1; poziva Komisijo, naj ta predlog 
vključi v prihodnjo evropsko trajnostno strategijo za prevoz.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 8
Odstavek 4

4. poudarja, da se lahko le s kombinacijo ukrepov zagotovi trajnostni prometni sistem za 
prihodnje generacije, kot so zmanjševanje prometa, boljša logistika in davčne 
spodbude za okolju prijazen promet in gorivo (črtano);

Or. en

                                               
1 P6_TA-PROV(2007)0469.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens Holm

Predlog spremembe 9
Odstavek 4

4. poudarja, da je spodbujanje uporabe biogoriv treba obravnavati le kot dopolnilni 
ukrep in da se lahko le s kombinacijo ukrepov (črtano), kot so prehod na bolj 
učinkovita prevozna sredstva, večja učinkovitost porabe goriva v vozilih, ukrepi za 
zmanjševanje prometa, boljša logistika in davčne spodbude zagotovi trajnostni 
prevozni sistem za prihodnje generacije;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 10
Odstavek 4

4. poudarja, da se lahko le s kombinacijo ukrepov zagotovi trajnostni prometni sistem za 
prihodnje generacije, kot so ukrepi za zmanjševanje prometa, splošno zmanjšanje 
povpraševanja po motoriziranem prevozu in boljša logistika in davčne spodbude za 
okolju prijazen promet in gorivo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 11
Odstavek 4

4. poudarja, da se lahko le s kombinacijo ukrepov zagotovi trajnostni prometni sistem za 
prihodnje generacije, kot so izvajanje inteligentnih sistemov nadzora nad cestnim in  
zračnim prometom, boljša logistika in davčne spodbude za okolju prijazen promet in 
gorivo;

Or. pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 12
Odstavek 5

5. ugotavlja, da bo spodbujanje varnih, okolju prijaznih, energetsko učinkovitih in 
cenovno sprejemljivih sistemov javnega prevoza ter njihov postopni razvoj in širjenje 
obstoječih povezav prispevalo k zmanjševanju negativnega vpliva prometa na okolje;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 13
Odstavek 5

5. ugotavlja, da so spodbujanje varnih, okolju prijaznih, učinkovitih in cenovno 
sprejemljivih sistemov javnega prevoza ter skupna raba osebnih avtomobilov, deljenje 
avtomobila in nemotorizirane oblike mobilnosti pomembni koraki k zmanjševanju 
negativnega vpliva prometa na okolje; poziva Komisijo in države članice, naj 
zahtevajo, da se v vseh mestih v EU sprejmejo načrti mestne mobilnosti s posebnimi 
ukrepi za olajšanje in pospeševanje uporabe koles;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 14
Odstavek 5

5. ugotavlja, da so spodbujanje varnih, okolju prijaznih, učinkovitih in cenovno 
sprejemljivih sistemov javnega prevoza  ter železniškega in vodnega tovornega 
prometa ter skupna raba osebnih avtomobilov, deljenje avtomobila in intenzivno 
spodbujanje nemotorizirane oblike mobilnosti z vzporednimi politikami 
zmanjševanja celotnega povpraševanja po motoriziranem prevozu pomembni koraki 
k zmanjševanju negativnega vpliva prometa na okolje;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 15
Odstavek 5 a (novo)

5a. poziva države članice, naj spodbujajo informativne in izobraževalne kampanje, 
namenjene zlasti mlajši generaciji, da se doseže dejansko spremembo vedenjskih 
vzorcev, kot ključni element ambiciozne dolgoročne trajnostne strategije prevoza;   

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 16
Odstavek 6

6. poudarja, da je treba sprejeti ambiciozne in zavezujoče omejitve emisij CO2 za nove 
avtomobile in tovorna vozila, da bodo ti postali bolj energijsko varčni in cenovno 
sprejemljivi, kadar se ni mogoče izogniti njihovi uporabi, skrbno in trajnostno 
proizvodnjo alternativnega goriva iz bioplina pa je treba spodbujati, vendar v okviru 
drastičnega zmanjšanja uporabe osebnih in tovornih vozil, doseženega s prej 
omenjenimi ukrepi; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 17
Odstavek 6

6. poudarja, da je treba sprejeti ambiciozne in zavezujoče omejitve emisij CO2 za 
avtomobile, da bodo ti postali bolj energijsko varčni (črtano) in zagotoviti trajnostno 
proizvodnjo alternativnega goriva iz biomase (črtano) ob hkratnem upoštevanju 
posledic za proizvodnjo hrane in krčenje gozdov;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens Holm

Predlog spremembe 18
Odstavek 6

6. poudarja, da je treba sprejeti ambiciozne in zavezujoče omejitve emisij CO2 za 
avtomobile, da bodo ti postali bolj energijsko varčni in cenovno sprejemljivi za vse 
uporabnike, skrbno in trajnostno proizvodnjo nefosilnega goriva iz biomase, ki v 
primerjavi s fosilnimi gorivi omogoči znatne prihranke emisij toplogrednih plinov pa 
je treba spodbujati kot absolutno prednostno nalogo ob upoštevanju posledic za 
proizvodnjo hrane, biotsko raznovrstnost, ustrezne standarde Mednarodne 
organizacije dela, vodne vire, spreminjanje rabe prostora in krčenje gozdov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 19
Odstavek 6

6. poudarja, da je treba sprejeti ambiciozne in zavezujoče omejitve emisij CO2 za 
avtomobile, da bodo ti postali bolj energijsko varčni in cenovno sprejemljivi za vse 
uporabnike, skrbno in trajnostno proizvodnjo alternativnega goriva iz biomase pa je 
treba spodbujati (črtano) ob uporabi najučinkovitejših metod in ob upoštevanju 
posledic za proizvodnjo hrane in krčenje gozdov;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 20
Odstavek 6 a (novo)

6a. ponovno poudarja, da je za zmanjšanje emisij CO2 na najmanjšo možno mero 
bistven mlad vozni park; meni, da morajo države članice pri spodbujanju obnove 
svojih voznih parkov uporabiti tržne instrumente;

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 21
Odstavek 6 a (novo)

6a. zahteva odgovornejšo udeležbo akterjev trga prevoznih storitev (npr. v javno-
zasebnih partnerstvih), ki jo je mogoče uporabiti kot gonilno silo za uresničevanje 
okoljskih ciljev; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 22
Odstavek 7

7. poudarja, da je treba v zvezi s tem opraviti raziskave v okviru sedmega okvirnega 
programa, in poziva Komisijo, naj si prizadeva za vzpostavitev javno-zasebnih 
partnerstev na področju raziskav in razvoja za razvoj tehnologije, ki je potrebna za 
trajnosten in okolju prijazen promet; opozarja na dejstvo, da bi boljše in obsežnejše 
izkoriščanje novih, okolju bolj prijaznih tehnologij, ki so že na voljo,  v evropsko 
prometno politiko vneslo takojšnjo dodano vrednost;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 23
Odstavek 7 a (novo)

7a. meni, da je razvijanje alternativnih in obnovljivih goriv, na primer vodika in 
gorivnih celic, kot alternative za prihodnost, ki bo po predvidevanjih bolj 
funkcionalna od sedanjih motornih tehnologij, način, kako Evropa lahko okrepi 
svojo vodilno vlogo na tem področju;

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 24
Odstavek 7 a (novo)

7a. opozarja, da imajo lahko javni organi, ki naročajo vozila za sisteme javnega 
prevoza,  pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostnega prometa; 

Or. en
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