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Tarkistus 1
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. toteaa, että vaikka älykkäillä 
liikennejärjestelmillä (ITS) voidaan 
auttaa käsittelemään jatkuvasti kasvavia 
liikennevirtoja, ne eivät yksin riitä 
tarjoamaan kestäviä ratkaisuja 
kiireellisiin liikenteen ongelmiin; katsoo, 
että ponnistuksilla liikenteen estämiseksi 
ja vähentämiseksi on oltava jatkossakin 
korkea prioriteetti;

Or. de

Tarkistus 2
Jim Higgins

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa sitä, että älykkäillä 
liikennejärjestelmillä (Intelligent Transport 
System – ITS) on myönteinen vaikutus 
alueiden taloudellisen suorituskyvyn 
parantamiseen, niillä määritellään 
edellytykset vastavuoroiseen saatavuuteen, 
lisätään paikallista ja alueiden välistä 
kauppaa, kehitetään Euroopan unionin 
sisämarkkinoita ja lisätään älykkäiden 
liikennejärjestelmien toteuttamisesta 
riippuviin toimiin liittyvää työllisyyttä;

1. korostaa sitä, että älykkäillä 
liikennejärjestelmillä (Intelligent Transport 
System - ITS) on myönteinen vaikutus 
kaikkien alueiden, myös 
kaupunkialueiden, taloudellisen 
suorituskyvyn parantamiseen, niillä 
määritellään edellytykset vastavuoroiseen 
saatavuuteen, lisätään paikallista ja 
alueiden välistä kauppaa, kehitetään 
Euroopan unionin sisämarkkinoita ja 
lisätään älykkäiden liikennejärjestelmien 
toteuttamisesta riippuviin toimiin liittyvää 
työllisyyttä;

Or. en
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Tarkistus 3
Jim Higgins

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että älykkäillä 
liikennejärjestelmillä voidaan parantaa 
Euroopan kansalaisten elinolosuhteita ja
tieliikenneturvallisuutta, vähentää
haitallisten aineiden päästöjä ja ympäristön 
saastumista, lisätä liikenteen tehokkuutta ja 
vähentää liikenteen ruuhkautumista;

2. katsoo, että älykkäillä 
liikennejärjestelmillä voidaan parantaa 
Euroopan kansalaisten elinolosuhteita, 
erityisesti niiden, jotka asuvat 
kaupunkialueilla, ja ne myös osaltaan 
parantavat tieliikenneturvallisuutta, 
vähentävät haitallisten aineiden päästöjä ja 
ympäristön saastumista, lisäävät liikenteen 
tehokkuutta ja vähentävät liikenteen 
ruuhkautumista;

Or. en

Tarkistus 4
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että älykkäillä 
liikennejärjestelmillä voidaan parantaa 
Euroopan kansalaisten elinolosuhteita ja 
tieliikenneturvallisuutta, vähentää 
haitallisten aineiden päästöjä ja ympäristön 
saastumista, lisätä liikenteen tehokkuutta ja 
vähentää liikenteen ruuhkautumista;

2. katsoo, että älykkäillä 
liikennejärjestelmillä voidaan parantaa 
Euroopan kansalaisten elinolosuhteita ja 
tieliikenneturvallisuutta, vähentää 
haitallisten aineiden päästöjä ja ympäristön 
saastumista, lisätä liikenteen tehokkuutta ja
parantaa pääsyä syrjäisille alueille sekä 
vähentää liikenteen ruuhkautumista;

Or. ro
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Tarkistus 5
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pyrkii uusien tekniikoiden 
käyttöönottamiseen ja siten parantamaan 
energiatehokkuutta sekä alueellisella että 
yhteisön tasolla;

Or. ro

Tarkistus 6
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien merkitystä 
älykkäiden liikennejärjestelmien 
toteuttamisessa ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan aktiivisia 
toimia niiden käytön edistämiseksi ja 
helpottamiseksi;

Or. pl

Tarkistus 7
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toivoo jäsenvaltioiden välistä toiminnan 
koordinoimista, jotta vuosille 2007–2013 
suunniteltujen aluepoliittisten toimien 
toteuttamisajat olisivat yhdenmukaisia 

4. pyrkii edistämään yhdenmukaista 
lähestymistapaa jäsenvaltioiden välisen 
toiminnan koordinoinnin saavuttamiseksi, 
jotta vuosille 2007–2013 suunniteltujen 
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toimintasuunnitelmassa määritettyjen 
tavoitteiden saavuttamisen kanssa;

aluepoliittisten toimien toteuttamisajat 
olisivat yhdenmukaisia 
toimintasuunnitelmassa määritettyjen 
tavoitteiden saavuttamisen kanssa;

Or. ro

Tarkistus 8
Monica Giuntini

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toivoo jäsenvaltioiden välistä toiminnan 
koordinoimista, jotta vuosille 2007–2013 
suunniteltujen aluepoliittisten toimien 
toteuttamisajat olisivat yhdenmukaisia 
toimintasuunnitelmassa määritettyjen 
tavoitteiden saavuttamisen kanssa;

4. toivoo jäsenvaltioiden välistä toiminnan 
koordinoimista, jotta vuosille 2007–2013 
suunniteltujen aluepoliittisten toimien 
toteuttamisajat olisivat yhdenmukaisia 
toimintasuunnitelmassa määritettyjen 
tavoitteiden saavuttamisen kanssa, ja 
toivoo, että tässä suunnitelmassa 
määrätään täytäntöönpanon lyhyistä 
määräajoista;

Or. it

Tarkistus 9
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tarpeen määrittää ja 
arvioida tehokkaammin huomattavaa 
merkitystä, joka syrjäisillä ja 
maaseutualueilla voi olla pitkän ja 
keskipitkän aikavälin tavoitteiden 
savuttamisessa;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 10
Jim Higgins

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tarpeen määrittää ja 
arvioida tehokkaammin huomattavaa
merkitystä, joka syrjäisillä ja 
maaseutualueilla voi olla pitkän ja 
keskipitkän aikavälin tavoitteiden 
savuttamisessa;

5. korostaa, että on tarpeen määrittää ja 
hyödyntää kaupunkialueiden huomattavia 
mahdollisuuksia, ja painottaa merkitystä, 
joka syrjäisillä ja maaseutualueilla voi olla 
pitkän ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden 
savuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 11
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tarpeen määrittää ja 
arvioida tehokkaammin huomattavaa 
merkitystä, joka syrjäisillä ja 
maaseutualueilla voi olla pitkän ja 
keskipitkän aikavälin tavoitteiden 
savuttamisessa;

5. korostaa, että on tarpeen määrittää ja 
arvioida tehokkaammin huomattavaa 
merkitystä, joka syrjäisillä ja 
maaseutualueilla voi olla tasapainoiselle 
kehitykselle pitkällä ja keskipitkällä 
aikavälillä;

Or. ro

Tarkistus 12
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että on oleellisen tärkeää 
toteuttaa älykkäitä liikennejärjestelmiä 
alueilla, joilla on suuri matkailullinen 
potentiaali pyrkien helpottamaan 
liikennevirtoja, vähentämään 
onnettomuuksia ja lisäämään 
turvallisuutta; katsoo, että älykkäät 
liikennejärjestelmät osaltaan edistävät 
alueiden, myös syrjäisten alueiden, 
talouskehitystä;

Or. ro

Tarkistus 13
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan enemmän painoarvoa alueille, 
jotka ovat suuremmassa määrin osallisina 
alueiden välisessä sisävesi- ja 
meriliikenteessä;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan alueita niin, että eri 
liikenneoperaattorit voivat käyttää hyväksi 
älykkäiden liikennejärjestelmien 
mahdollisuuksia;

Or. de

Tarkistus 14
Jim Higgins

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan enemmän painoarvoa alueille, 
jotka ovat suuremmassa määrin osallisina 
alueiden välisessä sisävesi- ja 

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
arvioimaan niiden alueiden potentiaalia, 
jotka ovat suuremmassa määrin osallisina 
alueiden välisessä sisävesi- ja 
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meriliikenteessä; meriliikenteessä, ja kohdistamaan niihin 
erityistoimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 15
Monica Giuntini

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan enemmän painoarvoa alueille, 
jotka ovat suuremmassa määrin osallisina 
alueiden välisessä sisävesi- ja 
meriliikenteessä;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
Euroopan maantieteelliset erityispiirteet 
huomioon ottaen antamaan enemmän 
painoarvoa alueille, jotka ovat 
suuremmassa määrin osallisina alueiden 
välisessä sisävesi- ja meriliikenteessä, ja 
tarjoamaan kannustimia yhä paremmalle 
tämän ja perinteisten liikennemuotojen 
välisille yhteenliitettävyydelle;

Or. it

Tarkistus 16
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että alueiden välinen, rajat 
ylittävä ja monikansallinen yhteistyö on 
älykkäiden liikennejärjestelmien 
kehityksen ja toteuttamisen kannalta 
tärkeää ja kehottaa jäsenvaltioita jakamaan 
ja vaihtamaa alueiden välillä parhaita 
toimintatapoja, joissa kahtalaisena 
tavoitteena on osaamisen siirtäminen 
älykkäiden liikennejärjestelmien alalla ja 
järjestelmän hajanaisuuden välttäminen.

7. korostaa, että alueiden välinen, rajat 
ylittävä ja monikansallinen yhteistyö on 
älykkäiden liikennejärjestelmien 
kehityksen ja toteuttamisen kannalta 
tärkeää ja kehottaa komissiota 
kehittämään laajasti saatavilla olevan 
järjestelmän kaikilla EU:n kielillä hyvien 
toimintatapojen vaihtamiseksi, mutta 
kehottaa jäsenvaltioita jakamaan ja 
vaihtamaa alueiden välillä parhaita 
toimintatapoja, joissa kahtalaisena 
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tavoitteena on osaamisen siirtäminen 
älykkäiden liikennejärjestelmien alalla ja 
järjestelmän hajanaisuuden välttäminen.

Or. pl

Tarkistus 17
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että tarvitaan 
infrastruktuuri-investointeja ja älykkäitä 
liikennejärjestelmiä, jotta voidaan 
kehittää edelleen erityisesti Euroopan 
laajuisia verkostoja, joiden merkitys 
Euroopan unionin alueiden välisissä 
yhteyksissä on erittäin suuri, ja 
varmistamaan kestävän eurooppalaisen 
liikennepolitiikan täytäntöönpano;

Or. ro
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