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Predlog spremembe 1
Samuli Pohjamo

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi lahko strukturni skladi, 
zlasti Kohezijski sklad, bolj učinkovito 
prispevali k ciljem TEN-T, če bi bile 
prednostne naloge ožje usmerjene in 
financiranje osredotočeno na ozka grla in 
čezmejne odseke projektov ter na nove 
izzive, ki zadevajo promet, in sicer 
podnebne spremembe in oskrbo z energijo;

2. poudarja, da bi lahko strukturni skladi, 
zlasti Kohezijski sklad, bolj učinkovito 
prispevali k ciljem TEN-T, če bi bila 
regionalni razvoj in prometna politika
tesneje povezana in bolj učinkovita in bi 
bile prednostne naloge ožje usmerjene in 
financiranje osredotočeno na ozka grla in 
čezmejne odseke projektov ter na nove 
izzive, ki zadevajo promet, in sicer 
podnebne spremembe in oskrbo z energijo;

Or. fi

Predlog spremembe 2
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. je prepričan. da morajo biti projekti 
TEN-T usmerjeni na cilj kohezijske 
politike, ki predvideva uravnoteženi 
razvoj, in da morajo pomagati pri 
izravnavanju teritorialnih neskladij;
meni, da tega ni mogoče doseči, če se ne 
upošteva zahtev, ki izhajajo iz evropskega 
vodilnega načela policentričnega razvoja, 
in če se ne prepreči prostorske 
koncentracije bodisi virov bodisi 
projektov; 

Or. de
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Predlog spremembe 3
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. vztraja, da mora izbira projektov TEN-
T v prihodnosti temeljiti na poglobljenih 
prometnih napovedih, različnih potrebah 
in trendih na trgih in na gospodarsko in 
ekološko trajnostnih poslovnih modelih; 

Or. de

Predlog spremembe 4
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. vztraja, da so multimodalni prevozni 
sistemi, ki omogočajo uporabo različnih 
prevoznih sredstev na dani poti, z 
ekološkega in gospodarskega vidika 
pogosto edina funkcionalna in trajnostna 
možnost za prihodnost; 

Or. de

Predlog spremembe 5
Victor Boştinaru 

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi se države članice morale 
zavezati k dolgoročnemu načrtovanju 
omrežij in programiranju razvoja 
infrastrukture, kar bi zagotavljalo hitrejše 

3. meni, da bi se države članice morale 
zavezati k dolgoročnemu načrtovanju 
omrežij in programiranju razvoja 
infrastrukture s tem, da bi zagotovile
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in bolj zanesljivo izvajanje projektov, kar 
omogoča boljše vključevanje zasebnega 
sektorja;

hitrejše in bolj zanesljivo izvajanje 
projektov, s čemer bi omogočile boljše 
vključevanje zasebnega sektorja ter tako 
pospešile ustvarjanje delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 6
Victor Boştinaru 

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. je prepričan, da bi morala Komisija 
lansirati integrirani projekt na področju 
infrastrukture, s čimer bi spodbudila 
gradnjo doma in se tako uprla 
gospodarski krizi, obenem pa bi pomagala 
razviti medsebojno povezan 
infrastrukturni sistem; 

Or. en

Predlog spremembe 7
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da sta poenostavitev 
postopkov in uvedba finančnih garancij za 
zmanjševanje podjetniškega tveganja, 
zlasti za mala in srednja podjetja, bistveni 
za privabljanje zasebnega kapitala in 
vzpostavljanje dobrih javno-zasebnih 
partnerstev, ki so pomembna za izvajanje 
projektov;

4. poudarja, da sta poenostavitev 
postopkov in uvedba finančnih garancij za 
zmanjševanje podjetniškega tveganja, 
zlasti za mala in srednja podjetja, bistveni 
za privabljanje zasebnega kapitala in 
vzpostavljanje dobrih javno-zasebnih 
partnerstev, ki so pomembna za izvajanje 
projektov; glede javno-zasebnih 
partnerstev vztraja, da so za urejanje 
dejavnosti javnih zavodov in podjetij 
potrebna jasna in pregledna pravila 
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ravnanja;

Or. de

Predlog spremembe 8
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. vztraja, da poenostavitev postopkov, 
na primer za potrebe evropskega načrta za 
oživitev gospodarstva, ne sme voditi v 
položaj, ko bi se uveljavljanje zakonodaje 
o zaščiti okolja in podnebja zanemarjalo 
ali bi se to počelo manj učinkovito; 

Or. de

Predlog spremembe 9
Gábor Harangozó

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja države članice, da je 
ozemeljska kohezija Evropske unije 
popolnoma odvisna od zmožnosti 
zagotavljanja dobre medsebojne 
povezanosti med regijami; jih poziva, naj 
pospešijo napredovanje obstoječih 
projektov na čezmejnih odsekih in 
zagotovijo potrebno državno financiranje;

5. opozarja države članice, da je 
ozemeljska kohezija Evropske unije 
odvisna tudi od zmožnosti zagotavljanja 
dobre medsebojne povezanosti med 
regijami, ter da ima uresničevanje 
učinkovitih prevoznih omrežij pomembno 
vlogo pri družbenem in gospodarskem 
razvoju prikrajšanih regij v Evropski 
uniji; jih poziva, naj pospešijo 
napredovanje obstoječih projektov na 
čezmejnih odsekih in zagotovijo potrebno 
državno financiranje;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Samuli Pohjamo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja tudi, da bo boljša povezanost 
omrežij TEN-T in prevoznih omrežij 
tretjih držav izboljšala zlasti položaj 
obmejnih območij in prinesla dodano 
vrednost medregionalnemu sodelovanju 
in Evropski uniji kot celoti;

Or. fi

Predlog spremembe 11
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je upoštevajoč odvisnost EU 
od njenih sosed, kar se tiče oskrbe z 
energijo, in od tod izvirajoča tveganja še 
zlasti pomembno povezati pristanišča z 
zaledjem, na primer zato, da se omogoči 
prenos utekočinjenega plina;

Or. de

Predlog spremembe 12
Inés Ayala Sender

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
ob upoštevanju poudarka, ki se 
upravičeno namenja železniškemu 
tovornemu prometu, načrtovanje TEN-T v 
prihodnosti z vidika družbene in 
ozemeljske kohezije bolj učinkovito, pri 
čemer bo treba preprečevati 
preobremenjenost in razpad 
infrastrukture v že sedaj gosto naseljenih 
področjih, ter precej bolj usmerjeno na 
boljše strukturiranje ozemlja kot celote, 
ob upoštevanju potencialnih priložnosti za 
obsežna območja, ki so redko naseljena 
ali ki jih grozi znatno zmanjšanje števila 
prebivalcev;

Or. es

Predlog spremembe 13
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da obrobnim regijam močno 
škoduje njihov omejen dostop do 
koridorjev TEN-T; priporoča, naj države 
članice izboljšajo lokalne medsebojne 
povezave, da bi tako zmanjšale stroške, 
povezane z obrobnim položajem, na 
najmanjšo možno mero;

6. poudarja, da so obrobne regije in regije 
z neugodnimi geografskimi danostmi 
(gorate regije, otoki, redko naseljena 
območja, najbolj oddaljene regije in 
oddaljena mejna mesta) močno 
oškodovane, ker je njihov dostop do 
koridorjev TEN-T omejen; priporoča, naj 
države članice izboljšajo lokalne 
medsebojne povezave, da bi tako 
zmanjšale stroške, povezane z obrobnim 
položajem, na najmanjšo možno mero;

Or. es



AM\763879SL.doc 9/14 PE418.316v01-00

SL

Predlog spremembe 14
Samuli Pohjamo

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da obrobnim regijam močno 
škoduje njihov omejen dostop do 
koridorjev TEN-T; priporoča, naj države 
članice izboljšajo lokalne medsebojne 
povezave, da bi tako zmanjšale stroške, 
povezane z obrobnim položajem, na 
najmanjšo možno mero;

6. poudarja, da obrobnim regijam močno 
škoduje njihov omejen dostop do 
koridorjev TEN-T; priporoča, naj države 
članice izboljšajo medsebojne lokalne 
povezave, da bi tako zmanjšale stroške, 
povezane z obrobnim položajem, obenem 
pa naj zagotovijo, da bodo omrežja TEN-T 
pokrivala celotno ozemlje Evropske unije;

Or. fi

Predlog spremembe 15
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da obrobnim regijam močno 
škoduje njihov omejen dostop do 
koridorjev TEN-T; priporoča, naj države 
članice izboljšajo lokalne medsebojne 
povezave, da bi tako zmanjšale stroške, 
povezane z obrobnim položajem, na 
najmanjšo možno mero;

6. poudarja, da obrobnim regijam močno 
škoduje njihov omejen dostop do 
koridorjev TEN-T; priporoča, naj države 
članice izboljšajo lokalne medsebojne 
povezave, da bi tako zmanjšale stroške, 
povezane z obrobnim položajem, na 
najmanjšo možno mero; v tem kontekstu 
opozarja na bistveni pomen 
transnacionalnih cestnih povezav za 
lokalni in regionalni razvoj;

Or. de
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Predlog spremembe 16
Inés Ayala Sender

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da obrobnim regijam močno 
škoduje njihov omejen dostop do 
koridorjev TEN-T; priporoča, naj države 
članice izboljšajo lokalne medsebojne 
povezave, da bi tako zmanjšale stroške, 
povezane z obrobnim položajem, na 
najmanjšo možno mero;

6. poudarja, da obrobnim regijam močno 
škoduje njihov omejen dostop do 
koridorjev TEN-T; priporoča, naj države 
članice izboljšajo lokalne medsebojne 
povezave, da bi tako zmanjšale stroške, 
povezane z obrobnim položajem, na 
najmanjšo možno mero; meni, da je 
potrebno okrepiti sposobnost Komisije za 
izvedbo pomembnejših čezmejnih 
projektov, ki zahtevajo redno tesno 
sodelovanje med udeleženimi državami 
članicami ter večletno financiranje, ki 
presega časovno obdobje večletnega 
finančnega okvira.

Or. es

Predlog spremembe 17
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja na bistveni pomen omrežij 
TEN-T za najbolj oddaljene regije, ki se 
morajo v celoti zanesti na prevozna 
sredstva, če hočejo doseči gospodarski 
napredek in postati dostopne.

Or. es
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Predlog spremembe 18
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja, da so transnacionalne 
prevozne povezave med zahodno in 
vzhodno Evropo nadvse pomembne za 
gospodarsko rast, zlasti v novih državah 
članicah; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijajo in promovirajo 
transnacionalne cestne in železniške 
povezave med vzhodno in zahodno 
Evropo;

Or. de

Predlog spremembe 19
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je na pred kratkim 
razširjenem schengenskem območju treba 
posebno pozornost nameniti prometni 
infrastrukturi na mejah med novimi 
državami članicami območja; zato od 
Komisije zahteva poseben akcijski 
program za podporo čezmejni prometni 
infrastrukturi, ki naj se izvaja v 
sodelovanju z lokalnimi, regionalnimi in 
nacionalnimi organi;

Or. en



PE418.316v01-00 12/14 AM\763879SL.doc

SL

Predlog spremembe 20
Inés Ayala Sender

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da je za Evropsko unijo 
bistveno, da sprejme zgodovinsko zavezo 
in premosti ovire, ki zaradi treh 
emblematičnih gorskih verig stojijo na 
poti prostega gibanja: Alpe, Pireneje in
Karpate; zaradi tega Komisijo in države 
članice poziva, naj zagotovijo vse potrebne 
vire za hitrejše ukrepanje pri tem, da bodo 
ob potrebni čezmejni infrastrukturi gore v 
celoti prehodne;

Or. es

Predlog spremembe 21
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, naj 
ne podprejo nobenih projektov za celinske 
plovne poti, ki bi uničile naravni tok rek 
in katerih uporabnosti in trajnostnosti ne 
bi bilo možno dokazati;

Or. de

Predlog spremembe 22
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je predpogoj za zagotavljanje 
hitrega izvajanja projektov TEN-T in 
njihove dolgoročne trajnostnosti resnični 
pristop od spodaj navzgor, ki v postopke 
odločanja v celoti vključuje regionalne in 
lokalne organe, interesne skupine civilne 
družbe ter lokalno prebivalstvo;

7. meni, da je predpogoj za zagotavljanje 
hitrega izvajanja projektov TEN-T in 
njihove dolgoročne trajnostnosti resnični 
pristop od spodaj navzgor, ki v postopke 
odločanja v celoti vključuje regionalne in 
lokalne organe, interesne skupine civilne 
družbe ter lokalno prebivalstvo; poziva k 
temu, da bi navedeni pogoji enako veljali 
za vse finančne dogovore in vire 
financiranja, uporabljene za TEN-T;

Or. de

Predlog spremembe 23
Samuli Pohjamo

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je predpogoj za zagotavljanje 
hitrega izvajanja projektov TEN-T in 
njihove dolgoročne trajnostnosti resnični 
pristop od spodaj navzgor, ki v postopke 
odločanja v celoti vključuje regionalne in 
lokalne organe, interesne skupine civilne 
družbe ter lokalno prebivalstvo;

7. meni, da je predpogoj za zagotavljanje 
hitrega izvajanja projektov TEN-T in 
njihove dolgoročne trajnostnosti resnični 
pristop od spodaj navzgor, ki v postopke 
odločanja in načrtovanja v celoti vključuje 
regionalne in lokalne organe, podjetja, 
interesne skupine civilne družbe ter lokalno 
prebivalstvo;

Or. fi

Predlog spremembe 24
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da informacije o uporabi 8. meni, da informacije o uporabi 
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financiranja TEN-T in o koristih, ki iz 
njega izhajajo, državljanom pogosto niso 
dovolj vidne; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj razvijejo ukrepe za 
povečanje preglednosti v zvezi z 
dodeljevanjem teh sredstev in doseženimi 
rezultati.

financiranja TEN-T in o koristih, ki iz 
njega izhajajo, državljanom pogosto niso 
dovolj vidne; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj razvijejo ukrepe za 
povečanje preglednosti v zvezi z 
dodeljevanjem teh sredstev in doseženimi 
rezultati in zagotovijo, da se v celoti in 
resnično spoštujejo zakonodaja Skupnosti 
in nacionalni predpisi s področja 
varovanja okolja in podnebja. 

Or. de

Predlog spremembe 25
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. ponovno poziva Evropsko komisijo, 
naj obnovi prizadevanja za izpolnjevanje 
energetskih potreb in pripravi načrte, pa 
tudi naložbe, v nova in že obstoječa 
cevovodna omrežja, zgradi nova skladišča 
in ustvari alternativne dobavne poti.

Or. en
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