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Amendement 1
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is het eens met de stelling van de 
Commissie in haar Groenboek “Naar een 
nieuwe cultuur van stedelijke mobiliteit” 
(COM(2007)0551) dat stedelijke mobiliteit 
een belangrijke facilitator is van 
economische groei en werkgelegenheid en 
van een evenwichtige ontwikkeling in de 
EU, en bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de Lissabon-doelstellingen en de 
Göteborg-strategieën;

1. is het eens met de stelling van de 
Commissie in haar Groenboek “Naar een 
nieuwe cultuur van stedelijke mobiliteit” 
(COM(2007)0551) dat stedelijke mobiliteit 
een belangrijke facilitator is van 
economische groei en werkgelegenheid en 
van een evenwichtige ontwikkeling van de 
regio’s in de EU, en bijdraagt aan de 
verwezenlijking van de Lissabon-
doelstellingen en de Göteborg-strategieën;

Or. pl

Amendement 2
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst er met nadruk op, dat ter 
verbetering van de levenskwaliteit in de 
steden een consequente ombuiging nodig 
is met het doel verkeer te vermijden, 
openbaar vervoer met grotere prioriteit uit 
te breiden en alle verkeermiddelen 
efficiënter en schoner te maken;

Or. de

Amendement 3
Gábor Harangozó

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het voor het 
bewerkstelligen van territoriale samenhang 
binnen de EU essentieel is ervoor te zorgen 
dat burgers gelijke toegang hebben tot 
vervoersdiensten in stedelijke gebieden;

2. benadrukt dat het voor het 
bewerkstelligen van territoriale samenhang 
binnen de EU essentieel is ervoor te zorgen 
dat burgers gelijke toegang hebben tot 
vervoersdiensten van goede kwaliteit in en 
naar stedelijke gebieden;

Or. en

Amendement 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het voor het 
bewerkstelligen van territoriale samenhang 
binnen de EU essentieel is ervoor te zorgen 
dat burgers gelijke toegang hebben tot 
vervoersdiensten in stedelijke gebieden;

2. benadrukt dat het voor het 
bewerkstelligen van territoriale samenhang 
binnen de EU essentieel is ervoor te zorgen 
dat burgers gelijke toegang hebben tot 
vervoersdiensten, vooral tot openbaar 
vervoer, in stedelijke gebieden;

Or. pl

Amendement 5
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het voor het 
bewerkstelligen van territoriale samenhang 
binnen de EU essentieel is ervoor te zorgen 
dat burgers gelijke toegang hebben tot 
vervoersdiensten in stedelijke gebieden;

2. benadrukt dat het voor het 
bewerkstelligen van territoriale samenhang 
binnen de EU essentieel is ervoor te zorgen 
dat burgers gelijke en probleemloze
toegang hebben tot een gecoördineerd 
systeem van vervoersdiensten in stedelijke 
gebieden;
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Or. pl

Amendement 6
Brigitte Douay

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het voor het 
bewerkstelligen van territoriale samenhang 
binnen de EU essentieel is ervoor te zorgen 
dat burgers gelijke toegang hebben tot 
vervoersdiensten in stedelijke gebieden;

2. benadrukt dat het voor het 
bewerkstelligen van territoriale samenhang 
binnen de EU essentieel is ervoor te zorgen 
dat burgers gelijke toegang hebben tot 
vervoersdiensten in stedelijke gebieden, en 
roept ertoe op, dat bijzondere aandacht 
besteed wordt aan mensen met een 
handicap en hun toegang tot 
verkeersmiddelen in steden en voorsteden;

Or. fr

Amendement 7
Gábor Harangozó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat stedelijke mobiliteit een 
belangrijke rol speelt bij het bereiken van 
interne cohesie in stadscentra en dat 
strategieën voor de ontwikkeling van 
stedelijk vervoer daarom in nauwe 
verbinding moeten staan met bredere 
strategieën inzake ruimtelijke ontwikkeling 
en de ontwikkeling van stedelijke 
gebieden;

3. benadrukt dat stedelijke mobiliteit een 
belangrijke rol speelt bij het bereiken van 
interne cohesie in stadscentra en het 
omringende gebied en dat strategieën voor 
de ontwikkeling van stedelijk vervoer 
daarom in nauwe verbinding moeten staan 
met bredere strategieën inzake ruimtelijke 
ontwikkeling en de ontwikkeling van 
stedelijke gebieden;

Or. en
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Amendement 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat stedelijke mobiliteit een 
belangrijke rol speelt bij het bereiken van 
interne cohesie in stadscentra en dat
strategieën voor de ontwikkeling van 
stedelijk vervoer daarom in nauwe 
verbinding moeten staan met bredere 
strategieën inzake ruimtelijke ontwikkeling 
en de ontwikkeling van stedelijke 
gebieden;

3. benadrukt dat stedelijke mobiliteit een 
belangrijke rol speelt bij het bereiken van 
interne cohesie in stadscentra en dat in dit 
verband strategieën voor de ontwikkeling 
van stedelijk vervoer daarom in nauwe 
verbinding moeten staan met bredere 
strategieën inzake ruimtelijke ontwikkeling 
en de ontwikkeling van stedelijke 
gebieden;

Or. pl

Amendement 9
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat stedelijke mobiliteit een 
belangrijke rol speelt bij het bereiken van 
interne cohesie in stadscentra en dat 
strategieën voor de ontwikkeling van 
stedelijk vervoer daarom in nauwe 
verbinding moeten staan met bredere 
strategieën inzake ruimtelijke ontwikkeling 
en de ontwikkeling van stedelijke 
gebieden;

3. benadrukt dat stedelijke mobiliteit een 
belangrijke rol speelt bij het bereiken van 
interne cohesie in stadscentra en dat 
strategieën voor de ontwikkeling van 
stedelijk vervoer daarom in nauwe 
verbinding moeten staan met bredere 
strategieën inzake ruimtelijke ontwikkeling 
en de ontwikkeling van stedelijke 
gebieden; is van mening dat dergelijke 
strategieën ertoe moeten leiden, dat 
voorzieningen voor stedelijk vervoer 
zoveel mogelijk gedecentraliseerd moeten 
worden

Or. de
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Amendement 10
Brigitte Douay

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept ertoe op, dat voorsteden beter 
worden betrokken bij het huidige en 
toekomstige programma voor plaatselijk 
verkeer, zodat de territoriale continuïteit 
gewaarborgd is en de toegang van burgers 
tot vervoersdiensten in voorsteden wordt 
vergemakkelijkt;

Or. fr

Amendement 11
Gábor Harangozó

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ervan overtuigd dat de kwaliteit van 
vervoersinfrastructuren en –diensten 
weliswaar een essentieel onderdeel vormt
van de aantrekkelijkheid en 
concurrentiepositie van stadscentra, maar 
dat investeringen in de vervoerssector pas 
effectief zijn wanneer ze worden 
verbonden aan een evenwichtige
ontwikkelingsstrategie voor afzonderlijke 
stadscentra;

4. is ervan overtuigd dat de kwaliteit van 
vervoersinfrastructuren en –diensten 
weliswaar een essentieel onderdeel vormt 
van de aantrekkelijkheid en 
concurrentiepositie van stadscentra, maar 
dat investeringen in de vervoerssector pas 
effectief zijn wanneer ze worden 
verbonden aan een evenwichtige 
ontwikkelingsstrategie voor afzonderlijke 
stadscentra en het omringende gebied;

Or. en

Amendement 12
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is ervan overtuigd dat de kwaliteit van 
vervoersinfrastructuren en –diensten 
weliswaar een essentieel onderdeel vormt
van de aantrekkelijkheid en 
concurrentiepositie van stadscentra, maar 
dat investeringen in de vervoerssector pas 
effectief zijn wanneer ze worden 
verbonden aan een evenwichtige 
ontwikkelingsstrategie voor afzonderlijke 
stadscentra;

4. is ervan overtuigd dat de kwaliteit van 
vervoersinfrastructuren en –diensten 
weliswaar een essentieel onderdeel vormt 
van de aantrekkelijkheid en 
concurrentiepositie van stadscentra, maar 
dat investeringen in de vervoerssector pas 
effectief zijn wanneer ze worden 
verbonden aan een evenwichtige 
ontwikkelingsstrategie voor afzonderlijke 
stadscentra; acht het daarom absoluut 
noodzakelijk dat bij de plannen voor 
stedelijke ontwikkeling voor 
agglomeraties rekening wordt gehouden 
met de huidige en toekomsten effecten 
van plaatselijk verkeer;

Or. fr

Amendement 13
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. betreurt dat veel achtergestelde 
stadswijken extra belast worden door 
verkeerslawaai en luchtvervuiling, 
waardoor hun kwaliteit als woon- en 
leefgebied wordt beperkt; benadrukt dat 
het wegverkeer in deze gebieden er sterker 
op gericht moet zijn om negatieve 
milieueffecten van het verkeer te 
verminderen; verzoekt om een 
verkeersplanning die erop gericht is, deze 
stadswijken beter te integreren in de 
stedelijke en regionale structuur, met in 
begrip van openbaar vervoersnetten en 
een veilig verkeersaanbod voor 
voetgangers en fietsers;

Or. de
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Amendement 14
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten op 
zich bij de planning van investeringen voor 
stedelijke gebieden te bedienen van een 
geïntegreerde aanpak;

5. roept de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten op bij 
de planning van investeringen voor 
stedelijke gebieden een geïntegreerde 
aanpak tot een bindende voorwaarde te 
maken;

Or. de

Amendement 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten op 
zich bij de planning van investeringen voor 
stedelijke gebieden te bedienen van een 
geïntegreerde aanpak;

5. roept de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten op 
zich bij de planning van investeringen op 
het gebied van verkeer voor stedelijke 
gebieden en voor de aangrenzende 
landelijke gebieden, die hiermee een 
agglomeratie vormen van een 
geïntegreerde aanpak te bedienen;

Or. pl

Amendement 16
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten op 
zich bij de planning van investeringen voor 
stedelijke gebieden te bedienen van een 
geïntegreerde aanpak;

5. roept de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten op 
zich bij de planning van investeringen op 
het gebied van verkeer voor stedelijke 
gebieden te bedienen van een geïntegreerde 
aanpak en ook senioren en mensen met 
een handicap een betere toegang tot 
openbaar vervoersdiensten te bieden;

Or. pl

Amendement 17
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten op 
zich bij de planning van investeringen voor 
stedelijke gebieden te bedienen van een 
geïntegreerde aanpak;

5. roept de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten op 
zich bij de planning van investeringen voor 
stedelijke gebieden te bedienen van een 
geïntegreerde aanpak met betrekking tot 
plaatselijk veekeer en, naast de effecten 
op de mobiliteit, ook rekening te houden 
met de andere factoren, namelijk sociale 
integratie, lawaai en luchtvervuiling, 
concurrentievermogen, milieu, 
enzovoorts;

Or. fr

Amendement 18
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie op de 
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ontwikkeling van een geïntegreerde 
aanpak te vergemakkelijken, door 
onderzoek naar de positieve effecten van 
een dergelijke aanpak te laten uitvoeren 
en aan te tonen welke kosten een niet-
geïntegreerde aanpak met zich mee zou 
brengen; roept de Commissie verder op 
een leidraad op te stellen voor de direct 
betrokkenen, die aanwijzingen bevat voor 
het ten uitvoer leggen van een 
geïntegreerde aanpak, bijvoorbeeld in de 
vorm van een checklist;

Or. fr

Amendement 19
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de 
communautaire wetgeving en richtsnoeren 
die direct of indirect invloed hebben op de 
manier waarop een evenwichtige stedelijke 
ontwikkeling wordt uitgevoerd te herzien, 
teneinde regio’s en steden een 
gemeenschappelijk referentiekader te 
bieden, zodat zij gemakkelijker keuzes 
kunnen maken over de planning en de 
tenuitvoerlegging van een bepaalde 
ontwikkelingsstrategie;

6. verzoekt de Commissie de 
communautaire wetgeving en richtsnoeren 
die direct of indirect invloed hebben op de 
manier waarop een evenwichtige stedelijke 
ontwikkeling wordt uitgevoerd te herzien, 
teneinde regio’s en steden een 
gemeenschappelijk referentiekader te 
bieden, zodat zij gemakkelijker keuzes 
kunnen maken over de planning en de 
tenuitvoerlegging van een bepaalde 
ontwikkelingsstrategie; roept de 
Commissie op een uitvoerige leidraad op 
te stellen, waarin op een overzichtelijke 
manier alle beschikbare fondsen op het 
gebied van plaatselijk verkeer 
(onderzoekskaderprogramma’s, regionale 
middelen, Life+, Marco Polo) en de 
mogelijkheden die EIB biedt, worden 
gepresenteerd , en wel volgens het 
voorbeeld van de onlangs gepubliceerde 
leidraad voor steden van het Directoraat-
generaal Regionaal beleid;

Or. fr
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Amendement 20
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verwijst ernaar dat de Commissie 
die lokale spelers dient te stimuleren tot 
het creëren van publiek-private 
samenwerkingsverbanden;

Or. fr

Amendement 21
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de Commissie op in de 
volgende documenten criteria te 
presenteren voor hoe de verenigbaarheid 
van milieuzones en het vrije verkeer in de 
steden kan worden gewaarborgd;

Or. pl

Amendement 22
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is ervan overtuigd dat verdere 
maatregelen noodzakelijk zijn, die de 
standaardisering, verbetering en 
verspreiding van het toepassen van 
intelligente verkeerssystemen in de steden 
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bevorderen, vooral voor reizigers, 
vrachtwagenchauffeurs en expediteurs;

Or. pl

Amendement 23
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6c. is ervan overtuigd dat een Europees 
Handvest voor de rechten (met betrekking 
tot toegang tot efficiënt, betrouwbaar, snel 
en veilig openbaar vervoer) en plichten 
van de gebruiker van openbaar vervoer 
(in het bijzonder met betrekking tot de 
bijdrage aan de kosten voor het gebruik 
van het openbaar vervoer) moet worden 
aangenomen;

6 quater. is ervan overtuigd dat een 
Europees Handvest voor de rechten (met 
betrekking tot toegang tot efficiënt, 
betrouwbaar, snel en veilig openbaar 
vervoer) en plichten van de gebruiker van 
openbaar vervoer (in het bijzonder met 
betrekking tot de bijdrage aan de kosten 
voor het gebruik van het openbaar 
vervoer) moet worden aangenomen;

Or. pl

Amendement 24
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de planning van stedelijke 
ontwikkeling onder de bevoegdheid van de 
plaatselijke autoriteiten valt; roept de 
Commissie op lokale autoriteiten te 
steunen door proefprojecten en 
experimentele projecten te bevorderen, 
bijstand te bieden voor onderzoek op het 
gebied van stadsplanning en het gebruik 
van beschikbare financiële middelen in de 
lidstaten aan te moedigen;

7. benadrukt dat de planning van stedelijke 
ontwikkeling onder de bevoegdheid van de 
plaatselijke autoriteiten valt; roept de 
Commissie op lokale autoriteiten te 
steunen door proefprojecten en 
experimentele projecten te bevorderen, in 
het bijzonder met betrekking tot de 
toepassing van een geïntegreerde aanpak 
op het punt van de mobiliteit in de stad, en
door bijstand te bieden voor onderzoek op 
het gebied van stadsplanning en het 
gebruik van beschikbare financiële 



AM\712411NL.doc PE402.877v01-00 14/17 AM\

NL

middelen in de lidstaten aan te moedigen, 
bijvoorbeeld uit de Structuurfondsen, het 
Cohesiefonds en leningen van de 
Europese Investeringsbank;

Or. pl

Amendement 25
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. roept de Commissie op initiatieven 
te ontplooien ter verspreiding van 
maatregelen ten behoeve van een grotere 
veiligheid in de stad, bijv. het bevorderen 
van videobewaking in de steden;

Or. pl

Amendement 26
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. roept de Commissie op na te gaan of 
er een systeem kan worden gecreëerd 
waarmee steden, die innovatieve 
oplossingen ter bestrijding van 
verkeersopstoppingen in stedelijke 
verkeerssystemen toepassen, beloond 
kunnen worden;

Or. pl
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Amendement 27
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is ervan overtuigd dat toegang tot steun 
uit de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds afhankelijk moet zijn van het 
opstellen van een langetermijnplanning 
voor een evenwichtige stedelijke 
ontwikkeling;

8. is ervan overtuigd dat het opstellen van 
een geïntegreerde strategie voor 
duurzame ontwikkeling van stedelijke 
gebieden en hun omgeving een 
voorwaarde vormt voor ondersteuning in 
het kader van de Structuurfondsen en het 
Cohersiefonds;

Or. de

Amendement 28
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. roept de Commissie op de voordelen 
aan te tonen van voorbeelden van goede 
praktijken in de lidstaten met betrekking 
tot een geïntegreerde mobiliteitsplanning 
bij de uitvoering van grote projecten; en 
verzoekt de Commissie te bewijzen in 
welke vorm het voorleggen van een 
geïntegreerd mobiliteitsplan een 
voorwaarde kan zijn bij het verstrekken 
van middelen uit de Structuurfondsen 
voor dergelijke plannen;

Or. de

Amendement 29
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het belang van samenwerking 
tussen steden en regio’s voor de 
totstandkoming van optimale 
ontwikkelingsstrategieën en verzoekt de 
Commissie bij van het uitwisselen van 
ervaringen en goede praktijken, met name 
bij het URBACT-programma en het 
initiatief “Regio’s voor economische 
ontwikkeling”, rekening te houden met het 
thema stedelijke mobiliteit.

9. benadrukt het belang van samenwerking 
tussen steden en regio’s voor de 
totstandkoming van optimale 
ontwikkelingsstrategieën en verzoekt de 
Commissie bij van het uitwisselen van 
ervaringen en goede praktijken, met name 
bij het URBACT-programma en het 
initiatief “Regio’s voor economische 
ontwikkeling”, rekening te houden met het 
vraagstuk van de stedelijke mobiliteit.

Or. pl

Amendement 30
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het belang van samenwerking 
tussen steden en regio’s voor de 
totstandkoming van optimale 
ontwikkelingsstrategieën en verzoekt de 
Commissie bij van het uitwisselen van 
ervaringen en goede praktijken, met name 
bij het URBACT-programma en het 
initiatief “Regio’s voor economische 
ontwikkeling”, rekening te houden met het 
thema stedelijke mobiliteit.

9. benadrukt het belang van samenwerking 
tussen steden en regio’s voor de 
totstandkoming van optimale 
ontwikkelingsstrategieën en verzoekt de 
Commissie bij van het uitwisselen van 
ervaringen en goede praktijken, evenals bij 
de tenuitvoerlegging van verplichtingen 
met betrekking tot klimaatbescherming
met name bij het URBACT-programma en 
het initiatief “Regio’s voor economische 
ontwikkeling”, rekening te houden met het 
thema stedelijke mobiliteit.

Or. de

Amendement 31
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)



AM\712411NL.doc PE402.877v01-00 17/17 AM\

NL

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat het betrekken van de 
doelgroepen en het publiek een 
belangrijke succesfactor voor een 
blijvende verkeersplanning is;

Or. de
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