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Tarkistus 1
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. hyväksyy komission vihreässä kirjassaan 
”Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen” 
(KOM(2007)0551) esittämän väitteen, että 
kaupunkiliikenne on talouskasvua ja 
työllisyyttä sekä EU:n tasapainoista 
kehitystä merkittävästi edistävä tekijä ja 
vauhdittaa samalla Lissabonin ja 
Göteborgin strategioiden tavoitteiden 
saavuttamista;

1hyväksyy komission vihreässä kirjassaan 
”Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen” 
(KOM(2007)0551) esittämän väitteen, että 
kaupunkiliikenne on talouskasvua ja 
työllisyyttä sekä EU:n alueiden 
tasapainoista kehitystä merkittävästi 
edistävä tekijä ja vauhdittaa samalla 
Lissabonin ja Göteborgin strategioiden 
tavoitteiden saavuttamista;

Or. pl

Tarkistus 2
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa painokkaasti, että 
elämänlaadun parantamiseksi 
kaupungeissa tarvitaan johdonmukaista 
suunnanmuutosta, jonka tavoitteina ovat 
liikenteen välttäminen, ensisijaisesti
julkisen liikenteen kehittäminen ja 
kaikkien liikennevälineiden tekeminen 
tehokkaammiksi ja puhtaammiksi;

Or. de
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Tarkistus 3
Gábor Harangozó

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että sen varmistaminen, että 
kansalaisilla on kaupunkialueilla yhtäläiset 
mahdollisuudet päästä osallisiksi 
liikennepalveluista, on ratkaisevan tärkeää 
EU:n alueellisen koheesion toteutumisen 
kannalta;

2. korostaa, että sen varmistaminen, että 
kansalaisilla on kaupunkialueilla yhtäläiset 
mahdollisuudet päästä osallisiksi 
korkealaatuisista liikennepalveluista, on 
ratkaisevan tärkeää EU:n alueellisen 
koheesion toteutumisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että sen varmistaminen, että 
kansalaisilla on kaupunkialueilla yhtäläiset 
mahdollisuudet päästä osallisiksi 
liikennepalveluista, on ratkaisevan tärkeää 
EU:n alueellisen koheesion toteutumisen 
kannalta;

2. korostaa, että sen varmistaminen, että 
kansalaisilla on kaupunkialueilla yhtäläiset 
mahdollisuudet päästä osallisiksi 
liikennepalveluista sekä ennen kaikkea 
julkisesta liikenteestä, on ratkaisevan 
tärkeää EU:n alueellisen koheesion 
toteutumisen kannalta;

Or. pl
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Tarkistus 5
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että sen varmistaminen, että 
kansalaisilla on kaupunkialueilla yhtäläiset 
mahdollisuudet päästä osallisiksi 
liikennepalveluista, on ratkaisevan tärkeää 
EU:n alueellisen koheesion toteutumisen 
kannalta;

2. korostaa, että sen varmistaminen, että 
kansalaisilla on kaupunkialueilla yhtäläiset 
mahdollisuudet päästä ongelmitta 
osallisiksi liikennepalvelujen 
koordinoidusta järjestelmästä, on 
ratkaisevan tärkeää EU:n alueellisen 
koheesion toteutumisen kannalta;

Or. pl

Tarkistus 6
Brigitte Douay

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että sen varmistaminen, että 
kansalaisilla on kaupunkialueilla yhtäläiset 
mahdollisuudet päästä osallisiksi 
liikennepalveluista, on ratkaisevan tärkeää 
EU:n alueellisen koheesion toteutumisen 
kannalta;

2. korostaa, että sen varmistaminen, että 
kansalaisilla on kaupunkialueilla yhtäläiset 
mahdollisuudet päästä osallisiksi 
liikennepalveluista, on ratkaisevan tärkeää 
EU:n alueellisen koheesion toteutumisen 
kannalta ja kehottaa kiinnittämään 
erityistä huomiota siihen, että vammaiset
ihmiset pääsevät osallisiksi
liikennevälineistä kaupungeissa ja 
kaupunkien reuna-alueilla;

Or. fr



PE402.877v01-00 6/17 AM\712411FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 7
Gábor Harangozó

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että kaupunkiliikenteellä on 
merkittävä rooli kaupunkikeskustojen 
sisäisen koheesion varmistamisessa ja että 
kaupunkiliikennettä koskevat 
kehitysstrategiat on siten liitettävä tiiviisti 
laaja-alaisiin aluekehitysstrategioihin ja 
kaupunkialueiden kehitykseen;

3. korostaa, että kaupunkiliikenteellä on 
merkittävä rooli kaupunkikeskustojen ja 
niiden ympäristön sisäisen koheesion 
varmistamisessa ja että kaupunkiliikennettä 
koskevat kehitysstrategiat on siten 
liitettävä tiiviisti laaja-alaisiin 
aluekehitysstrategioihin ja 
kaupunkialueiden kehitykseen;

Or. en

Tarkistus 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että kaupunkiliikenteellä on 
merkittävä rooli kaupunkikeskustojen 
sisäisen koheesion varmistamisessa ja että 
kaupunkiliikennettä koskevat 
kehitysstrategiat on siten liitettävä tiiviisti 
laaja-alaisiin aluekehitysstrategioihin ja 
kaupunkialueiden kehitykseen;

3. korostaa, että kaupunkiliikenteellä on 
merkittävä rooli kaupunkikeskustojen 
sisäisen koheesion varmistamisessa ja että 
sen yhteydessä kaupunkiliikennettä 
koskevat kehitysstrategiat on siten 
liitettävä tiiviisti laaja-alaisiin 
aluekehitysstrategioihin ja 
kaupunkialueiden kehitykseen;

Or. pl
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Tarkistus 9
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että kaupunkiliikenteellä on 
merkittävä rooli kaupunkikeskustojen 
sisäisen koheesion varmistamisessa ja että 
kaupunkiliikennettä koskevat 
kehitysstrategiat on siten liitettävä tiiviisti 
laaja-alaisiin aluekehitysstrategioihin ja 
kaupunkialueiden kehitykseen;

3. korostaa, että kaupunkiliikenteellä on 
merkittävä rooli kaupunkikeskustojen 
sisäisen koheesion varmistamisessa ja että 
kaupunkiliikennettä koskevat 
kehitysstrategiat on siten liitettävä tiiviisti 
laaja-alaisiin aluekehitysstrategioihin ja 
kaupunkialueiden kehitykseen; katsoo, että 
tällaisten strategioiden on johdettava 
siihen, että paikallisliikennelaitokset on 
hajautettava niin pitkälle kuin 
mahdollista;

Or. de

Tarkistus 10
Brigitte Douay

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. vaatii, että esikaupungit sisällytetään 
paremmin nykyisiin ja tuleviin 
lähiliikenteen ohjelmiin, jotta alueellinen 
jatkuvuus taataan ja kansalaisten pääsy 
osallisiksi liikennepalveluista
esikaupunkialueilla helpottuu;

Or. fr
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Tarkistus 11
Gábor Harangozó

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. uskoo vakaasti, että vaikka 
liikenneinfrastruktuurien ja -palvelujen 
laatu on ratkaiseva tekijä 
kaupunkikeskustojen houkuttelevuuden ja 
kilpailukyvyn kannalta, 
liikenneinvestointien tehokkuus riippuu 
siitä, ovatko ne sidoksissa yksittäisiä 
kaupunkikeskustoja koskevaan 
tasapainoiseen kehitysstrategiaan;

4. uskoo vakaasti, että vaikka 
liikenneinfrastruktuurien ja -palvelujen 
laatu on ratkaiseva tekijä 
kaupunkikeskustojen houkuttelevuuden ja 
kilpailukyvyn kannalta, 
liikenneinvestointien tehokkuus riippuu 
siitä, ovatko ne sidoksissa yksittäisiä
kaupunkikeskustoja ja niiden ympäristöjä 
koskevaan tasapainoiseen 
kehitysstrategiaan;

Or. en

Tarkistus 12
Jean Marie Beaupuy

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. uskoo vakaasti, että vaikka 
liikenneinfrastruktuurien ja -palvelujen 
laatu on ratkaiseva tekijä 
kaupunkikeskustojen houkuttelevuuden ja 
kilpailukyvyn kannalta, 
liikenneinvestointien tehokkuus riippuu 
siitä, ovatko ne sidoksissa yksittäisiä 
kaupunkikeskustoja koskevaan 
tasapainoiseen kehitysstrategiaan;

4. uskoo vakaasti, että vaikka 
liikenneinfrastruktuurien ja -palvelujen 
laatu on ratkaiseva tekijä 
kaupunkikeskustojen houkuttelevuuden ja 
kilpailukyvyn kannalta, 
liikenneinvestointien tehokkuus riippuu 
siitä, ovatko ne sidoksissa yksittäisiä 
kaupunkikeskustoja koskevaan 
tasapainoiseen kehitysstrategiaan; pitää 
siksi välttämättömänä, että kaupunkien 
kehityssuunnitelmissa otetaan huomioon 
lähiliikenteen nykyiset ja tulevat 
vaikutukset;

Or. fr
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Tarkistus 13
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pahoittelee, että monia epäedullisessa 
asemassa olevia kaupunginosia
kuormitetaan myös liikenteen melulla ja 
ilmansaasteilla, mikä rajoittaa niiden 
laatua asuin- ja elinpaikkana; korostaa, 
että kyseisten alueiden liikenne on 
suunniteltava siten, että liikenteen 
kielteisiä ympäristövaikutuksia 
vähennetään; vaatii liikennesuunnittelua, 
jolla pyritään yhdistämään kyseiset 
kaupunginosat paremmin kaupunki- ja 
aluerakenteeseen liittämällä ne julkisiin 
liikenneverkkoihin sekä mahdollistamalla 
turvallisen jalankulku- ja pyöräliikenteen;

Or. de

Tarkistus 14
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä 
alue- ja paikallisviranomaisia soveltamaan
yhdennettyä lähestymistapaa
kaupunkialueita koskevien investointien 
suunnittelussa;

5. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä 
alue- ja paikallisviranomaisia tekemään
yhdennetystä lähestymistavasta
kaupunkialueita koskevien investointien 
suunnittelussa sitovan edellytyksen;

Or. de
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Tarkistus 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä 
alue- ja paikallisviranomaisia soveltamaan 
yhdennettyä lähestymistapaa 
kaupunkialueita koskevien investointien 
suunnittelussa;

5. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä 
alue- ja paikallisviranomaisia soveltamaan 
yhdennettyä lähestymistapaa 
kaupunkialueiden ja niihin rajoittuvien
maaseutualueiden, jotka muodostavat
yhdessä taajaman, liikennealan 
investointien suunnittelussa;

Or. pl

Tarkistus 16
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä 
alue- ja paikallisviranomaisia soveltamaan 
yhdennettyä lähestymistapaa 
kaupunkialueita koskevien investointien 
suunnittelussa;

5. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä 
alue- ja paikallisviranomaisia soveltamaan 
yhdennettyä lähestymistapaa 
kaupunkialueita koskevien liikennealan 
investointien suunnittelussa sekä 
parantamaan eläkeläisten ja vammaisten 
ihmisten osalliseksi pääsyä julkisista
liikennepalveluista;

Or. pl
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Tarkistus 17
Jean Marie Beaupuy

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä 
alue- ja paikallisviranomaisia soveltamaan 
yhdennettyä lähestymistapaa 
kaupunkialueita koskevien investointien 
suunnittelussa;

5. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä 
alue- ja paikallisviranomaisia soveltamaan 
yhdennettyä lähestymistapaa 
kaupunkialueita koskevien lähiliikenteen
investointien suunnittelussa ja ottamaan 
huomioon liikkuvuuteen kohdistuvien 
vaikutusten ohella myös muut tekijät eli 
sosiaalisen osallisuuden, melun ja 
ilmansaastumisen, kilpailukyvyn, 
ympäristön jne.;

Or. fr

Tarkistus 18
Jean Marie Beaupuy

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota helpottamaan 
yhdennetyn lähestymistavan kehittämistä 
teettämällä tutkimuksia tällaisen 
lähestymistavan myönteisistä 
vaikutuksista ja osoittamalla, millaisia 
kustannuksia muu kuin yhdennetty 
lähestymistapa aiheuttaisi; vaatii 
komissiota myös laatimaan välittömille 
osallisille oppaan, joka sisältää neuvoja
yhdennetyn lähestymistavan 
täytäntöönpanosta, esimerkiksi 
tarkastuslistan;

Or. fr
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Tarkistus 19
Jean Marie Beaupuy

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota tarkistamaan 
unionin lainsäädäntöä ja suuntaviivoja, 
jotka vaikuttavat välittömästi tai välillisesti 
tapaan, jolla kaupunkien tasapainoiseen 
kehittämiseen pyritään, jotta alueille ja 
kaupungeille voidaan tarjota yhteinen 
viitekehys, jonka avulla niiden on aiempaa 
helpompi tehdä kehitysstrategioiden 
suunnittelua ja täytäntöönpanoa koskevia 
valintoja;

6. kehottaa komissiota tarkistamaan 
unionin lainsäädäntöä ja suuntaviivoja, 
jotka vaikuttavat välittömästi tai välillisesti 
tapaan, jolla kaupunkien tasapainoiseen 
kehittämiseen pyritään, jotta alueille ja 
kaupungeille voidaan tarjota yhteinen 
viitekehys, jonka avulla niiden on aiempaa
helpompi tehdä kehitysstrategioiden 
suunnittelua ja täytäntöönpanoa koskevia 
valintoja; kehottaa komissiota laatimaan 
perusteellisen oppaan, jossa esitetään
havainnollisella tavalla kaikki 
lähiliikenteen alalla käytettävissä olevat 
rahastot (tutkimuksen puiteohjelmat, 
alueelliset varat, Life+, Marco Polo) sekä 
EIP:n tarjoamat mahdollisuudet, ja 
tekemään sen aluepolitiikan pääosaston 
äskettäin julkaiseman kaupunkioppaan
esimerkin mukaisesti; 

Or. fr

Tarkistus 20
Jean Marie Beaupuy

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa siitä, että komission olisi 
kannustettava paikallisia toimijoita 
luomaan julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia;

Or. fr
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Tarkistus 21
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota esittämään 
seuraavissa asiakirjoissa perusteita siitä, 
miten ympäristöalueiden ja vapaan 
liikenteen yhteensopivuus voidaan taata;

Or. pl

Tarkistus 22
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. on vakuuttunut siitä, että tarvitaan 
lisätoimia, jotka edistävät älykkäiden 
liikennejärjestelmien soveltamisen 
standardointia, parantamista ja 
levittämistä kaupungeissa, ennen kaikkea 
matkailijoille, ajoneuvonkuljettajille ja 
huolitsijoille;

Or. pl

Tarkistus 23
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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6 c. on vakuuttunut siitä, että olisi 
annettava eurooppalainen 
perusoikeuskirja (joka koskee tehokkaan, 
luotettavan, nopean ja varman julkisen 
liikenteen saatavuutta) sekä julkisen 
liikenteen käyttäjien velvollisuudet 
(erityisesti osallistumisesta julkisen 
liikenteen käyttökustannuksiin);

Or. pl

Tarkistus 24
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että kaupunkien kehitystä 
koskeva suunnittelu kuuluu 
paikallisviranomaisten toimivaltaan; 
kehottaa komissiota tukemaan 
paikallisviranomaisia edistämällä pilotti- ja 
kokeiluhankkeita, tarjoamalla tukea 
kaupunkisuunnittelua koskevaan 
tutkimukseen ja kannustamalla 
jäsenvaltioissa saatavilla olevien 
taloudellisten resurssien hyödyntämiseen;

7. korostaa, että kaupunkien kehitystä 
koskeva suunnittelu kuuluu 
paikallisviranomaisten toimivaltaan; 
kehottaa komissiota tukemaan 
paikallisviranomaisia edistämällä pilotti- ja 
kokeiluhankkeita erityisesti yhdennetyn 
lähestymistavan soveltamisesta 
kaupunkiliikennettä koskeviin 
kysymyksiin sekä tarjoamalla tukea 
kaupunkisuunnittelua koskevaan 
tutkimukseen ja kannustamalla 
jäsenvaltioissa saatavilla olevien 
taloudellisten resurssien tätä koskevaan 
hyödyntämiseen esimerkiksi 
rakennerahastoista, koheesiorahastosta ja 
Euroopan investointipankin lainoilla;

Or. pl

Tarkistus 25
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota tekemään 
aloitteita sellaisten toimien levittämiseksi, 
jotka edistävät turvallisuutta 
kaupungeissa, esimerkiksi edistämällä 
videovalvontaa kaupungeissa;

Or. pl

Tarkistus 26
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kehottaa komissiota tarkastamaan, 
voidaanko perustaa järjestelmä, jolla 
voidaan palkita kaupunkeja, jotka 
soveltavat innovatiivisia ratkaisuja 
ruuhkien torjumiseksi kaupunkien 
liikennejärjestelmissä;

Or. pl

Tarkistus 27
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. uskoo vakaasti, että rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston tuen saamisen 
edellytykseksi on asetettava kaupunkien 
tasapainoisen kehittämissuunnitelman
laatiminen;

8. uskoo vakaasti, että rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston tuen saamisen 
edellytykseksi on asetettava kaupunkien ja 
niiden ympäristön kestävää kehitystä 
koskevan yhdennetyn strategian 
laatiminen;
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Or. de

Tarkistus 28
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota esittämään 
jäsenvaltioiden hyvien käytäntöjen edut 
verrattuna yhdennettyyn 
liikkuvuussuunnitelmaan suurten 
hankkeiden täytäntöönpanon yhteydessä; 
kehottaa komissiota tarkastamaan, missä 
muodossa yhdennetyn
liikkuvuussuunnitelman esittäminen voi 
olla edellytyksenä rakennerahastojen 
varojen myöntämiselle tällaiselle 
hankkeelle;

Or. de

Tarkistus 29
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kaupunkien ja alueiden välisen 
yhteistyön merkitystä parhaiden 
kehitysstrategioiden suunnittelussa ja 
kehottaa komissiota sisällyttämään 
kaupunkiliikenteen kokemusten ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoon erityisesti URBACT-
ohjelman ja komission aloitteen Alueet 
talouden muutosten edistäjinä yhteydessä.

9. korostaa kaupunkien ja alueiden välisen 
yhteistyön merkitystä parhaiden 
kehitysstrategioiden suunnittelussa ja 
kehottaa komissiota sisällyttämään 
kaupunkiliikenteen kysymykset 
kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon 
erityisesti URBACT-ohjelman ja 
komission aloitteen Alueet talouden 
muutosten edistäjinä yhteydessä.

Or. pl
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Tarkistus 30
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kaupunkien ja alueiden välisen 
yhteistyön merkitystä parhaiden 
kehitysstrategioiden suunnittelussa ja 
kehottaa komissiota sisällyttämään 
kaupunkiliikenteen kokemusten ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoon erityisesti URBACT-
ohjelman ja komission aloitteen Alueet 
talouden muutosten edistäjinä yhteydessä.

9. korostaa kaupunkien ja alueiden välisen 
yhteistyön merkitystä parhaiden 
kehitysstrategioiden suunnittelussa ja 
kehottaa komissiota sisällyttämään 
kaupunkiliikenteen kokemusten ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoon sekä 
ilmastonsuojelua koskevien
velvollisuuksien täytäntöönpanoon 
erityisesti URBACT-ohjelman ja 
komission aloitteen Alueet talouden 
muutosten edistäjinä yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 31
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että kohderyhmien ja 
kansalaisten osallistuminen on kestävän 
liikennesuunnittelun keskeinen 
menestystekijä; 

Or. de
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