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Poprawka 1
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zgadza się ze stwierdzeniem Komisji 
zawartym w Zielonej Księdze 
zatytułowanej "W kierunku nowej kultury 
mobilności w mieście" (COM(2007)0551), 
że mobilność w mieście jest ważnym 
czynnikiem sprzyjającym wzrostowi 
gospodarczemu i zatrudnieniu oraz 
zrównoważonemu rozwojowi w UE, a tym 
samym realizacji celów strategii 
lizbońskiej i göteborskiej;

1. zgadza się ze stwierdzeniem Komisji 
zawartym w Zielonej Księdze 
zatytułowanej "W kierunku nowej kultury 
mobilności w mieście" (COM(2007)0551), 
że mobilność w mieście jest ważnym 
czynnikiem sprzyjającym wzrostowi 
gospodarczemu i zatrudnieniu oraz 
zrównoważonemu rozwojowi regionów w 
UE, a tym samym realizacji celów strategii 
lizbońskiej i göteborskiej;

Or. pl

Poprawka 2

Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraźnie podkreśla, że aby poprawić 
jakość życia w miastach konieczna jest 
konsekwentna zmiana kursu mająca na 
celu unikanie ruchu, priorytetową 
rozbudowę transportu publicznego i 
uczynienie wszystkich środków transportu 
bardziej wydajnymi i czystszymi;

Or. de
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Poprawka 3
Gábor Harangozó

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zapewnienie obywatelom 
równego dostępu do usług transportowych 
na obszarach miejskich jest ważnym 
czynnikiem osiągnięcia spójności 
terytorialnej UE;

2. podkreśla, że zapewnienie obywatelom 
równego dostępu do usług transportowych 
dobrej jakości na obszarach miejskich i 
dobrego dojazdu do nich jest ważnym 
czynnikiem osiągnięcia spójności 
terytorialnej UE;

Or. en

Poprawka 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zapewnienie obywatelom 
równego dostępu do usług transportowych 
na obszarach miejskich jest ważnym 
czynnikiem osiągnięcia spójności 
terytorialnej UE;

2. podkreśla, że zapewnienie obywatelom 
równego dostępu do usług transportowych, 
a zwłaszcza do transportu publicznego na 
obszarach miejskich jest ważnym 
czynnikiem osiągnięcia spójności 
terytorialnej UE;

Or. pl

Poprawka 5
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zapewnienie obywatelom 
równego dostępu do usług transportowych 
na obszarach miejskich jest ważnym 

2. podkreśla, że zapewnienie obywatelom 
równego i łatwego dostępu do 
skoordynowanego systemu usług 
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czynnikiem osiągnięcia spójności 
terytorialnej UE;

transportowych na obszarach miejskich jest 
ważnym czynnikiem osiągnięcia spójności 
terytorialnej UE;

Or. pl

Poprawka 6
Brigitte Douay

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zapewnienie obywatelom 
równego dostępu do usług transportowych 
na obszarach miejskich jest ważnym 
czynnikiem osiągnięcia spójności 
terytorialnej UE;

2. podkreśla, że zapewnienie obywatelom 
równego dostępu do usług transportowych 
na obszarach miejskich jest ważnym 
czynnikiem osiągnięcia spójności 
terytorialnej UE, i wzywa do zwrócenia 
szczególnej uwagi na osoby 
niepełnosprawne i ich dostęp do środków 
transportu w miastach i na obrzeżach 
miast;

Or. fr

Poprawka 7
Gábor Harangozó

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że mobilność w mieście 
odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu 
spójności wewnętrznej aglomeracji 
miejskich, przez co strategie rozwoju 
transportu miejskiego powinny być ściśle 
powiązane z szerszymi strategiami 
zagospodarowania przestrzeni i rozwoju 
obszarów miejskich;

3. podkreśla, że mobilność w mieście 
odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu 
spójności wewnętrznej aglomeracji 
miejskich i terenów otaczających je, przez 
co strategie rozwoju transportu miejskiego 
powinny być ściśle powiązane z szerszymi 
strategiami zagospodarowania przestrzeni i 
rozwoju obszarów miejskich;

Or. en
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Poprawka 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że mobilność w mieście 
odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu 
spójności wewnętrznej aglomeracji 
miejskich, przez co strategie rozwoju 
transportu miejskiego powinny być ściśle 
powiązane z szerszymi strategiami 
zagospodarowania przestrzeni i rozwoju 
obszarów miejskich;

3. podkreśla, że mobilność w mieście 
odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu 
spójności wewnętrznej aglomeracji 
miejskich, w związku z tym strategie 
rozwoju transportu miejskiego
powinny być ściśle powiązane z szerszymi 
strategiami zagospodarowania przestrzeni i 
rozwoju obszarów miejskich;

Or. pl

Poprawka 9
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że mobilność w mieście 
odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu 
spójności wewnętrznej aglomeracji 
miejskich, przez co strategie rozwoju 
transportu miejskiego powinny być ściśle 
powiązane z szerszymi strategiami 
zagospodarowania przestrzeni i rozwoju 
obszarów miejskich;

3. podkreśla, że mobilność w mieście 
odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu 
spójności wewnętrznej aglomeracji 
miejskich, przez co strategie rozwoju 
transportu miejskiego powinny być ściśle 
powiązane z szerszymi strategiami 
zagospodarowania przestrzeni i rozwoju 
obszarów miejskich; jest zdania, że takie 
strategie muszą prowadzić do możliwie 
daleko idącej decentralizacji 
infrastruktury zaopatrzenia lokalnego; 

Or. de
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Poprawka 10
Brigitte Douay

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do lepszego włączenia 
przedmieść do obecnych i przyszłych 
programów transportu lokalnego, tak aby 
była zapewniona ciągłość terytorialna, a 
dostęp obywateli do usług transportowych 
na obrzeżach miast był ułatwiony;

Or. fr

Poprawka 11
Gábor Harangozó

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża przekonanie, że o ile jakość 
infrastruktury i usług transportowych jest 
ważnym elementem stanowiącym o 
atrakcyjności i konkurencyjności 
aglomeracji miejskich, to efektywność 
inwestycji transportowych uzależniona jest 
od powiązania ich ze strategią 
zrównoważonego rozwoju opracowaną dla 
danej aglomeracji miejskiej;

4. wyraża przekonanie, że o ile jakość 
infrastruktury i usług transportowych jest 
ważnym elementem stanowiącym o 
atrakcyjności i konkurencyjności 
aglomeracji miejskich, to efektywność 
inwestycji transportowych uzależniona jest 
od powiązania ich ze strategią 
zrównoważonego rozwoju opracowaną dla 
danej aglomeracji miejskiej i terenów 
otaczających ją;

Or. en

Poprawka 12
Jean Marie Beaupuy

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wyraża przekonanie, że o ile jakość 
infrastruktury i usług transportowych jest 
ważnym elementem stanowiącym o 
atrakcyjności i konkurencyjności 
aglomeracji miejskich, to efektywność 
inwestycji transportowych uzależniona jest 
od powiązania ich ze strategią 
zrównoważonego rozwoju opracowaną dla 
danej aglomeracji miejskiej;

4. wyraża przekonanie, że o ile jakość 
infrastruktury i usług transportowych jest 
ważnym elementem stanowiącym o 
atrakcyjności i konkurencyjności 
aglomeracji miejskich, to efektywność 
inwestycji transportowych uzależniona jest 
od powiązania ich ze strategią 
zrównoważonego rozwoju opracowaną dla 
danej aglomeracji miejskiej; uważa zatem, 
że w planach rozwoju miasta dla 
aglomeracji miejskich koniecznie 
powinien być uwzględniany obecny i 
przyszły wpływ transportu lokalnego;

Or. fr

Poprawka 13
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. ubolewa, że w wielu zaniedbanych 
dzielnicach miast dodatkowy problem 
stanowią hałas spowodowany ruchem 
pojazdów i zanieczyszczenie powietrza, 
które zmniejszają jakość tych dzielnic jako 
miejsc życia; podkreśla, że zarządzenie 
transportem na tych obszarach powinno 
być w dużej mierze ukierunkowane na 
ograniczenie negatywnego wpływu ruchu 
na środowisko; wzywa do takiego 
planowania transportu, które ma na celu 
lepsze włączenie tych dzielnic miast do 
struktury miasta i regionu, w tym dzięki 
sieciom transportu publicznego oraz 
możliwościom bezpiecznego ruchu 
pieszego i rowerowego;

Or. de
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Poprawka 14
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz władz regionalnych i 
lokalnych o zastosowanie zintegrowanego 
podejścia przy planowaniu inwestycji na 
obszarach miejskich;

5. zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz władz regionalnych i 
lokalnych o nałożeniu obowiązkowego 
wymogu stosowania zintegrowanego 
podejścia przy planowaniu inwestycji na 
obszarach miejskich;

Or. de

Poprawka 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Komisji , Państw 
Członkowskich oraz władz regionalnych i 
lokalnych o zastosowanie zintegrowanego 
podejścia przy planowaniu inwestycji na 
obszarach miejskich;

5. zwraca się do Komisji , Państw 
Członkowskich oraz władz regionalnych i 
lokalnych o zastosowanie zintegrowanego 
podejścia przy planowaniu inwestycji 
transportowych na obszarach miejskich i 
przyległych doń terenach wiejskich, 
tworzących obszar aglomeracyjny;

Or. pl

Poprawka 16
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Komisji , Państw 
Członkowskich oraz władz regionalnych i 
lokalnych o zastosowanie zintegrowanego 
podejścia przy planowaniu inwestycji na 
obszarach miejskich;

5. zwraca się do Komisji , Państw 
Członkowskich oraz władz regionalnych i 
lokalnych o zastosowanie zintegrowanego 
podejścia przy planowaniu inwestycji 
transportowych na obszarach miejskich, w 
tym służącego lepszemu dostępowi do 
usług transportu publicznego osobom 
starszym i niepełnosprawnym;

Or. pl

Poprawka 17
Jean Marie Beaupuy

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz władz regionalnych i 
lokalnych o zastosowanie zintegrowanego 
podejścia przy planowaniu inwestycji na 
obszarach miejskich;

5. zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz władz regionalnych i 
lokalnych o zastosowanie zintegrowanego
podejścia w odniesieniu do transportu 
miejskiego przy planowaniu inwestycji na 
obszarach miejskich oraz o uwzględnianie 
również innych czynników oprócz wpływu 
na mobilność, a mianowicie integracji 
społecznej, hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza, konkurencyjności, środowiska, 
itd.;

Or. fr

Poprawka 18
Jean Marie Beaupuy

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do ułatwienia 
opracowania zintegrowanego podejścia 
poprzez przeprowadzenie badań 
dotyczących pozytywnego wpływu takiego 
podejścia i wykazanie, jakie koszty 
wiązałyby się z niezintegrowanym 
podejściem; wzywa ponadto Komisję do 
przedstawienia wytycznych dla osób 
pracujących na poziomie lokalnym, 
zawierających wskazówki dotyczące 
wdrożenia zintegrowanego podejścia, na 
przykład w formie listy kontrolnej;

Or. fr

Poprawka 19
Jean Marie Beaupuy

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komisji o dokonanie 
przeglądu legislacji i wytycznych unijnych, 
które w sposób pośredni lub bezpośredni 
wyznaczają kierunki zrównoważonego 
rozwoju miast, w celu zaproponowania 
regionom i miastom spójnych ram 
referencyjnych, które ułatwią im 
dokonywanie wyborów w zakresie 
planowania i wdrażania strategii rozwoju;

6. zwraca się do Komisji o dokonanie 
przeglądu legislacji i wytycznych unijnych, 
które w sposób pośredni lub bezpośredni 
wyznaczają kierunki zrównoważonego 
rozwoju miast, w celu zaproponowania 
regionom i miastom spójnych ram 
referencyjnych, które ułatwią im 
dokonywanie wyborów w zakresie 
planowania i wdrażania strategii rozwoju; 
wzywa Komisję do opracowania 
obszernych wytycznych, w których –
podobnie jak w przypadku wytycznych 
dotyczących miast, opublikowanych 
ostatnio przez Dyrekcję Generalną ds. 
Polityki Regionalnej – w przejrzysty 
sposób przedstawione zostaną wszystkie 
dostępne fundusze w obszarze transportu 
lokalnego (ramowy program badawczy, 
środki regionalne, Life+, Marco Polo) 
oraz możliwości oferowane przez EBI; 
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Or. fr

Poprawka 20
Jean Marie Beaupuy

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że Komisja powinna 
zachęcać lokalne podmioty do tworzenia 
partnerstw publiczno-prywatnych;

Or. fr

Poprawka 21
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 a. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie w kolejnych dokumentach 
kryteriów dotyczących zapewniania 
kompatybilności zielonych stref ze 
swobodnym ruchem w mieście.

Or. pl

Poprawka 22
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 b. wyraża przekonania, iż konieczne są 
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dalsze działania mające na celu 
zapewnienie standaryzacji, ulepszania i 
rozpowszechniania aplikacji systemów 
inteligentnego transportu w miastach, w 
szczególności dla podróżnych, kierowców i 
przewoźników.

Or. pl

Poprawka 23
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 c. wyraża przekonanie o potrzebie 
wprowadzenia europejskiej karty praw 
pasażera (w zakresie dostępności do 
efektywnego, niezawodnego, szybkiego, 
bezpiecznego transportu publicznego) i 
obowiązków pasażera korzystającego z 
transpotru zbiorowego (w szczególności w 
zakresie partycypowania w kosztach 
użytkowania środków transportu 
publicznego).

Or. pl

Poprawka 24
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że planowanie rozwoju 
obszarów miejskich jest kompetencją 
władz lokalnych; zwraca się do Komisji o 
wspieranie władz lokalnych poprzez 
promocję rozwiązań pilotażowych i 
eksperymentalnych, pomoc w zakresie 
badań w dziedzinie planowania miejskiego 

7. podkreśla, że planowanie rozwoju 
obszarów miejskich jest kompetencją 
władz lokalnych; zwraca się do Komisji o 
wspieranie władz lokalnych poprzez 
promocję rozwiązań pilotażowych i 
eksperymentalnych, w szczególności 
dotyczących zastosowania zintegrowanego 
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oraz promocję wykorzystania dostępnych 
środków finansowych w Państwach 
Członkowskich;

podejścia w kwestii mobilności w mieście 
oraz pomoc w zakresie badań w dziedzinie 
planowania miejskiego i promocję 
wykorzystania dostępnych środków 
finansowych w Państwach Członkowskich 
na ten cel, np. z funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójności, pożyczki z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

Or. pl

Poprawka 25
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7 a. zwraca się do Komisji o podjęcie 
inicjatywy dotyczącej upowszechniania 
działań mających na celu zwiększanie 
bezpieczeństwa w miastach, np. 
propagowanie video- nadzoru w mieście.

Or. pl

Poprawka 26
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7 br. zwraca się do Komisji o rozważenie 
możliwości wprowadzenia systemu 
nagradzania miast w zakresie 
wprowadzania pionierskich rozwiązań w 
walce z zatorami w systemach 
komunikacyjnych miast.

Or. pl
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Poprawka 27
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża przekonanie, że opracowanie 
długoterminowego planu 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich powinno być warunkiem 
wstępnym udzielenia wsparcia w ramach 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności;

8. wyraża przekonanie, że opracowanie 
zintegrowanej strategii zrównowazonego 
rozwoju obszarów miejskich i terenów 
otaczających je powinno być warunkiem 
wstępnym udzielenia wsparcia w ramach 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności;

Or. de

Poprawka 28
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję do przedstawienia, na 
podstawie przykładów z państw 
członkowskich, korzyści płynących ze 
stosowania dobrych praktyk w odniesieniu 
do zintegrowanego planowania 
mobilności przy wdrażaniu dużych 
projektów; oraz wzywa Komisje do 
zbadania, w jakiej formie przedstawienie 
zintegrowanego planu mobilności może 
być warunkiem uzyskania środków z 
funduszy strukturalnych na takie 
projekty;

Or. de
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Poprawka 29
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla znaczenie współpracy między 
miastami i regionami w procesie 
wypracowywania optymalnych strategii 
rozwoju i zwraca się do Komisji o 
włączenie mobilności w miastach w zakres 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, 
szczególnie w ramach programu URBACT 
oraz inicjatywy Regiony na rzecz zmian 
gospodarczych.

9. podkreśla znaczenie współpracy między 
miastami i regionami w procesie 
wypracowywania optymalnych strategii 
rozwoju i zwraca się do Komisji o 
włączenie zagadnienia mobilności w 
miastach w zakres wymiany doświadczeń i 
dobrych praktyk, szczególnie w ramach 
programu URBACT oraz inicjatywy 
Regiony na rzecz zmian gospodarczych.
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Poprawka 30
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla znaczenie współpracy między 
miastami i regionami w procesie 
wypracowywania optymalnych strategii 
rozwoju i zwraca się do Komisji o 
włączenie mobilności w miastach w zakres 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, 
szczególnie w ramach programu URBACT 
oraz inicjatywy Regiony na rzecz zmian 
gospodarczych.

9. podkreśla znaczenie współpracy między 
miastami i regionami w procesie 
wypracowywania optymalnych strategii 
rozwoju i zwraca się do Komisji o 
włączenie mobilności w miastach w zakres 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 
oraz do realizacji zobowiązań związanych 
z ochroną klimatu, szczególnie w ramach 
programu URBACT oraz inicjatywy 
Regiony na rzecz zmian gospodarczych.

Or. de
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Poprawka 31
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że zaangażowanie grup 
docelowych i opinii publicznej jest 
ważnym czynnikiem mającym wpływ na 
sukces zrównoważonego planowania 
transportu;
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