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Poprawka 1
Samuli Pohjamo

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że fundusze strukturalne, 
zwłaszcza fundusz spójności, mogłyby 
bardziej skutecznie przyczyniać się do 
osiągnięcia celów TEN-T , gdyby 
priorytety były wyraźniej ukierunkowane, 
a środki finansowe koncentrowały się na 
wąskich gardłach i transgranicznych 
odcinkach projektów, a także na nowych 
wyzwaniach, której stoją przed 
transportem, a mianowicie na zmianach 
klimatu i kwestii dostaw energii;

2. podkreśla, że fundusze strukturalne, 
zwłaszcza fundusz spójności, mogłyby 
bardziej skutecznie przyczyniać się do 
osiągnięcia celów TEN-T , gdyby rozwój 
regionalny i polityka transportowa były ze 
sobą ściśle połączone i dzięki temu 
przynosiły lepsze skutki oraz gdyby 
priorytety były wyraźniej ukierunkowane, 
a środki finansowe koncentrowały się na 
wąskich gardłach i transgranicznych 
odcinkach projektów, a także na nowych 
wyzwaniach, której stoją przed 
transportem, a mianowicie na zmianach 
klimatu i kwestii dostaw energii;

Or. fi

Poprawka 2
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. stwierdza, że projekty TEN-T muszą 
służyć realizacji celu polityki spójności 
polegającego na wyważonym rozwoju i 
pomagać w likwidacji dysproporcji 
terytorialnych; jest zdania, że może się to 
udać, jeśli zostaną wzięte pod uwagę 
wymogi związane z wiodącą europejską 
zasadą policentrycznego rozwoju i jeśli 
uniknie się koncentracji przestrzennej 
zasobów i projektów;   

Or. de
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Poprawka 3
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. stwierdza, że wyboru przyszłych 
projektów TEN-T należy dokonywać w 
oparciu o szczegółowe prognozy dotyczące 
transportu, różnorodne potrzeby i 
tendencje rynkowe oraz modele biznesowe 
zrównoważone pod względem 
gospodarczym i ekologicznym;

Or. de

Poprawka 4
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. stwierdza, że z ekologicznego i 
gospodarczego punktu widzenia 
multimodalne systemy transportowe, 
umożliwiające wykorzystanie na danej 
trasie różnych środków transportu, 
stanowią w wielu przypadkach jedyne 
realne i zrównoważone rozwiązanie na 
przyszłość;

Or. de

Poprawka 5
Victor Boştinaru 

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że państwa członkowskie 
powinny zaangażować się w 
długoterminowe planowanie sieci i 
opracowywanie programów dotyczących 
rozwoju infrastruktury, dzięki czemu 
zapewniona byłaby szybsza i bardziej 
pewna realizacja projektów, umożliwiająca 
większe zaangażowanie sektora 
prywatnego;

3. jest zdania, że państwa członkowskie 
powinny zaangażować się w 
długoterminowe planowanie sieci i 
opracowywanie programów dotyczących 
rozwoju infrastruktury, dzięki czemu 
zapewniona byłaby szybsza i bardziej 
pewna realizacja projektów, umożliwiająca 
większe zaangażowanie sektora 
prywatnego, sprzyjającego tworzeniu 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 6
Victor Boştinaru 

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że Komisja powinna rozpocząć 
zintegrowany projekt w dziedzinie 
infrastruktury, który przyczyni się do 
zwiększenia budownictwa krajowego 
celem przeciwdziałania kryzysowi 
gospodarczemu, a jednocześnie będzie 
wspierał rozwój połączonego systemu 
infrastruktury;

Or. en

Poprawka 7
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na fakt, że uproszczenie 4. wskazuje na fakt, że uproszczenie 
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procedur i wprowadzenie gwarancji 
finansowych zmierzających do 
zredukowania ryzyka związanego z 
działalnością gospodarczą, zwłaszcza dla 
MŚP, jest niezbędne w celu przyciągnięcia 
prywatnego kapitału oraz uruchomienia 
solidnego partnerstwa publiczno-
prywatnego, które ma kluczowe znaczenie 
dla wdrażania projektów;

procedur i wprowadzenie gwarancji 
finansowych zmierzających do 
zredukowania ryzyka związanego z 
działalnością gospodarczą, zwłaszcza dla 
MŚP, jest niezbędne w celu przyciągnięcia 
prywatnego kapitału oraz uruchomienia 
solidnego partnerstwa publiczno-
prywatnego, które ma kluczowe znaczenie 
dla wdrażania projektów; stwierdza, że 
jeśli chodzi o partnerstwo publiczno-
prywatne, to potrzebne są jasne i 
przejrzyste zasady postępowania 
regulujące działalność instytucji i 
przedsiębiorstw publicznych;

Or. de

Poprawka 8
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. stwierdza, że uproszczenie procedur –
na przykład dla celów planu 
rekonwalescencji gospodarki europejskiej 
– nie może spowodować sytuacji, w której 
byłyby lekceważone czy osłabione 
wspólnotowe przepisy prawne w dziedzinie 
ochrony środowiska i klimatu;

Or. de

Poprawka 9
Gábor Harangozó

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina państwom członkowskim, 5. przypomina państwom członkowskim, 
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że spójność terytorialna UE jest ściśle
zależna od zdolności zapewnienia dobrych 
połączeń pomiędzy regionami; wzywa 
zatem państwa członkowskie do dokonania 
postępów w pracach nad transgranicznymi 
odcinkami istniejących projektów i do 
zapewnienia niezbędnych krajowych 
środków finansowych;

że spójność terytorialna UE jest zależna 
także od zdolności zapewnienia dobrych 
połączeń pomiędzy regionami i że 
tworzenie sprawnych sieci transportowych 
odgrywa ważną rolę w społecznym i 
gospodarczym rozwoju mniej 
uprzywilejowanych regionów Unii; wzywa 
zatem państwa członkowskie do dokonania 
postępów w pracach nad transgranicznymi 
odcinkami istniejących projektów i do 
zapewnienia niezbędnych krajowych 
środków finansowych;

Or. en

Poprawka 10
Samuli Pohjamo

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wskazuje także, iż lepsze powiązanie 
TEN-T i sieci transportowych państw 
trzecich poprawi w szczególności sytuację 
terenów przygranicznych oraz przysporzy 
wartości dodanej współpracy regionalnej i 
całej UE;

Or. fi

Poprawka 11
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa za szczególnie ważne, wziąwszy 
pod uwagę zależność UE od jej sąsiadów 
w dziedzinie dostaw energii oraz związane 
z tym zagrożenia, powiązanie portów z ich 
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zapleczem, na przykład w celu przesyłu 
gazu płynnego; 

Or. de

Poprawka 12
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję, aby zagwarantowała, 
że przyszłe planowanie TEN-T, przy 
uwzględnieniu nacisku, jaki słusznie 
kładzie się na kolejowy transport towarów, 
będzie bardziej efektywne w kontekście 
spójności społecznej i terytorialnej, 
pozwoli uniknąć nasycenia i zapaści 
infrastruktury na już gęsto zaludnionych 
obszarach oraz będzie nastawione na 
lepsze i bardziej racjonalnie 
rozplanowanie całego terytorium, z 
uwzględnieniem potencjalnych możliwości 
rozległych obszarów, które są słabo 
zaludnione lub które szybko się 
wyludniają;

Or. es

Poprawka 13
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że regiony peryferyjne 
odczuwają poważne negatywne skutki 
ograniczonego dostępu do korytarzy TEN-
T; zaleca, by państwa członkowskie 
doprowadziły do poprawy połączeń 

6. podkreśla, że regiony peryferyjne i 
regiony upośledzone pod względem 
geograficznym (regiony górskie, wyspy, 
tereny słabo zaludnione oraz odległe 
miasta przygraniczne) odczuwają poważne 
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lokalnych w celu zredukowania do 
minimum kosztów związanych z 
peryferyjnym położeniem;

negatywne skutki ograniczonego dostępu 
do korytarzy TEN-T; zaleca, by państwa 
członkowskie doprowadziły do poprawy
połączeń lokalnych w celu zredukowania 
do minimum kosztów związanych z 
peryferyjnym położeniem;

Or. es

Poprawka 14
Samuli Pohjamo

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że regiony peryferyjne 
odczuwają poważne negatywne skutki 
ograniczonego dostępu do korytarzy TEN-
T; zaleca, by państwa członkowskie 
doprowadziły do poprawy połączeń 
lokalnych w celu zredukowania do
minimum kosztów związanych z 
peryferyjnym położeniem;

6. podkreśla, że regiony peryferyjne 
odczuwają poważne negatywne skutki 
ograniczonego dostępu do korytarzy TEN-
T; zaleca, by państwa członkowskie 
doprowadziły do poprawy połączeń 
lokalnych w celu zredukowania do 
minimum kosztów związanych z 
peryferyjnym położeniem i aby zapewniły 
objęcie sieciami TEN-T całego terytorium 
UE;

Or. fi

Poprawka 15
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że regiony peryferyjne 
odczuwają poważne negatywne skutki 
ograniczonego dostępu do korytarzy TEN-
T; zaleca, by państwa członkowskie 
doprowadziły do poprawy połączeń 
lokalnych w celu zredukowania do 

6. podkreśla, że regiony peryferyjne 
odczuwają poważne negatywne skutki 
ograniczonego dostępu do korytarzy TEN-
T; zaleca, by państwa członkowskie 
doprowadziły do poprawy połączeń 
lokalnych w celu zredukowania do 
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minimum kosztów związanych z 
peryferyjnym położeniem;

minimum kosztów związanych z 
peryferyjnym położeniem; w tym 
kontekście zwraca uwagę na nadrzędne 
znaczenie międzynarodowych połączeń 
drogowych dla rozwoju lokalnego i 
regionalnego;

Or. de

Poprawka 16
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że regiony peryferyjne 
odczuwają poważne negatywne skutki 
ograniczonego dostępu do korytarzy TEN-
T; zaleca, by państwa członkowskie 
doprowadziły do poprawy połączeń 
lokalnych w celu zredukowania do 
minimum kosztów związanych z 
peryferyjnym położeniem;

6. podkreśla, że regiony peryferyjne 
odczuwają poważne negatywne skutki 
ograniczonego dostępu do korytarzy TEN-
T; zaleca, by państwa członkowskie 
doprowadziły do poprawy połączeń 
lokalnych w celu zredukowania do 
minimum kosztów związanych z 
peryferyjnym położeniem; uważa za 
konieczne zwiększenie możliwości 
realizowania przez Komisję dużych 
projektów transgranicznych, 
wymagających ściślejszej współpracy 
między zainteresowanymi państwami 
członkowskimi oraz finansowania przez 
wiele lat wykraczającego poza okres 
obejmujący wieloletnie ramy finansowe;

Or. es

Poprawka 17
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. wskazuje na kluczowe znaczenie TEN-
T dla regionów najbardziej oddalonych, ze 
względu na to, że te regiony muszą 
całkowicie opierać się na środkach 
transportu dla osiągnięcia rozwoju 
gospodarczego i dostępności;

Or. es

Poprawka 18
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wskazuje, że międzynarodowe 
połączenia transportowe między Europą 
Zachodnią i Wschodnią mają niezmiernie 
ważne znaczenia dla wzrostu 
gospodarczego, zwłaszcza w nowych
państwach członkowskich; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do rozwoju i 
promowania drogowych i kolejowych 
połączeń międzynarodowych między 
Europą Wschodnią i Zachodnią; 

Or. de

Poprawka 19
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że w rozszerzonej niedawno 
strefie Schengen szczególnej uwagi 
wymaga infrastruktura transportowa na 
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granicach między jej nowymi państwami 
członkowskimi; prosi zatem Komisję o 
przygotowanie, we współpracy z władzami 
lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, 
konkretnego programu działania 
wspierającego transgraniczną 
infrastrukturę transportową;

Or. en

Poprawka 20
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa za niezwykle istotne, aby UE 
podjęła historyczne zobowiązanie do 
likwidacji przeszkód w swobodnym 
przemieszczaniu się, powodowanych przez 
trzy symboliczne łańcuchy górskie: Alpy, 
Pireneje i Karpaty; apeluje w związku z 
tym do Komisji i państw członkowskich o 
zapewnienie wszystkich środków 
niezbędnych dla przyspieszenia działań 
mających zapewnić pełną przejezdność 
gór, z wykorzystaniem koniecznej 
infrastruktury transgranicznej;

Or. es

Poprawka 21
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby powstrzymały się od 
wspierania wszelkich projektów 
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dotyczących śródlądowych dróg wodnych, 
które zniszczyłyby naturalny bieg rzek i w 
oczywisty sposób nie byłyby pożyteczne 
albo zgodne z kryteriami zrównoważonego 
rozwoju;

Or. de

Poprawka 22
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wyraża opinię, że prawdziwe oddolne 
podejście, w pełni angażujące organy 
regionalne i lokalne, zainteresowane strony 
reprezentujące społeczeństwo obywatelskie 
i lokalne społeczności w proces 
podejmowania decyzji, jest warunkiem 
wstępnym zagwarantowania szybkiego 
wdrożenia projektów TEN-T i ich 
trwałości w perspektywie 
długoterminowej;

7. wyraża opinię, że prawdziwe oddolne 
podejście, w pełni angażujące organy 
regionalne i lokalne, zainteresowane strony 
reprezentujące społeczeństwo obywatelskie 
i lokalne społeczności w proces 
podejmowania decyzji, jest warunkiem 
wstępnym zagwarantowania szybkiego 
wdrożenia projektów TEN-T i ich 
trwałości w perspektywie 
długoterminowej; apeluje, aby powyższe 
warunki miały jednakowe zastosowanie 
do całego szeregu ustaleń finansowych i 
źródeł finansowania stosowanych do 
TEN-T;

Or. de

Poprawka 23
Samuli Pohjamo

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wyraża opinię, że prawdziwe oddolne 
podejście, w pełni angażujące organy 
regionalne i lokalne, zainteresowane strony 

7. wyraża opinię, że prawdziwe oddolne 
podejście, w pełni angażujące organy 
regionalne i lokalne, przedsiębiorstwa, 
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reprezentujące społeczeństwo obywatelskie 
i lokalne społeczności w proces 
podejmowania decyzji, jest warunkiem 
wstępnym zagwarantowania szybkiego 
wdrożenia projektów TEN-T i ich 
trwałości w perspektywie 
długoterminowej;

zainteresowane strony reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie i lokalne 
społeczności w proces podejmowania 
decyzji i planowania, jest warunkiem 
wstępnym zagwarantowania szybkiego 
wdrożenia projektów TEN-T i ich 
trwałości w perspektywie 
długoterminowej;

Or. fi

Poprawka 24
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że informacja dotycząca 
wykorzystania finansowania TEN-T i 
odnośnych korzyści często nie jest 
wystarczająco widoczna dla obywateli; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania działań 
mających na celu zwiększenie 
przejrzystości w zakresie przyznawania 
tego finansowania oraz informowania o 
osiągniętych wynikach.

8. uważa, że informacja dotycząca 
wykorzystania finansowania TEN-T i 
odnośnych korzyści często nie jest 
wystarczająco widoczna dla obywateli; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania działań 
mających na celu zwiększenie 
przejrzystości w zakresie przyznawania 
tego finansowania oraz informowania o 
osiągniętych wynikach oraz do 
zagwarantowania pełnego i 
kompleksowego przestrzegania 
wspólnotowych i krajowych przepisów 
prawnych w zakresie ochrony środowiska 
i klimatu.

Or. de

Poprawka 25
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8a. przypomina Komisji Europejskiej, aby 
ponownie podjęła działania na rzecz 
zaspokojenia potrzeb energetycznych 
dzięki planowaniu i inwestowaniu w nowe 
i już istniejące sieci rurociągów, 
budowanie nowych instalacji 
magazynowych oraz dzięki tworzeniu 
alternatywnych dróg dostaw.

Or. en
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