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Poprawka1
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp - 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. wskazuje, że choć inteligentne systemy 
transportowe (ang. Inteligent Transport 
Systems - ITS) mogą przyczynić się do 
rozładowania stale zwiększających się 
przepływów transportowych, nie są one 
jednak wystarczające, aby zapewnić trwałe 
rozwiązania pilnych problemów 
związanych z transportem; jest zdania, że 
starania na rzecz unikania i ograniczania 
ruchu drogowego należy nadal uznawać 
za sprawę najwyższej wagi;

Or. de

Poprawka 2
Jim Higgins

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla pozytywny wpływ 
inteligentnych systemów transportowych 
(ang. Intelligent Transport System - ITS) 
wywierany na zrównoważony rozwój 
w zakresie podnoszenia wydajności 
gospodarczej regionów poprzez określanie 
warunków wzajemnego dostępu, 
rozszerzanie zakresu działalności handlu 
lokalnego i międzyregionalnego, 
rozwijanie rynku wewnętrznego Unii 
Europejskiej i zwiększanie poziomu 
zatrudnienia związanego z poszczególnymi 
rodzajami działalności uzależnionymi od 
wprowadzenia inteligentnych systemów 
transportowych;

1. podkreśla pozytywny wpływ 
inteligentnych systemów transportowych 
(ang. Intelligent Transport System - ITS) 
wywierany na zrównoważony rozwój 
w zakresie podnoszenia wydajności 
gospodarczej wszystkich regionów, w tym 
obszarów miejskich, poprzez określanie 
warunków wzajemnego dostępu, 
rozszerzanie zakresu działalności handlu 
lokalnego i międzyregionalnego, 
rozwijanie rynku wewnętrznego Unii 
Europejskiej i zwiększanie poziomu 
zatrudnienia związanego z poszczególnymi 
rodzajami działalności uzależnionymi od 
wprowadzenia inteligentnych systemów 
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transportowych;

Or. en

Poprawka 3
Jim Higgins

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że ITS mogą poprawić warunki 
życia obywateli europejskich, zwiększyć
bezpieczeństwo na drogach, ograniczyć 
emisje substancji szkodliwych 
i zanieczyszczenie środowiska, podnieść 
skuteczność środków transportu 
i zmniejszyć natężenie ruchu;

2. uważa, że ITS mogą poprawić warunki 
życia obywateli europejskich, szczególnie 
tych mieszkających na obszarach 
miejskich, jak również przyczynią się do 
zwiększonego bezpieczeństwa na drogach, 
ograniczyć emisje substancji szkodliwych 
i zanieczyszczenie środowiska, podnieść 
skuteczność środków transportu 
i zmniejszyć natężenie ruchu;

Or. en

Poprawka 4
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że ITS mogą poprawić warunki 
życia obywateli europejskich, zwiększyć 
bezpieczeństwo na drogach, ograniczyć 
emisję substancji szkodliwych 
i zanieczyszczenie środowiska, podnieść 
skuteczność środków transportu 
i zmniejszyć natężenie ruchu;

2. uważa, że ITS mogą poprawić warunki 
życia obywateli europejskich i zwiększyć 
bezpieczeństwo na drogach, ograniczyć 
emisję substancji szkodliwych i 
zanieczyszczenie środowiska, podnieść 
skuteczność środków transportu i ich 
dostępność na obszarach peryferyjnych 
oraz zmniejszyć natężenie ruchu; 

Or. ro
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Poprawka 5
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. dąży do wdrożenia nowych technologii 
w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej na szczeblu regionalnym i 
wspólnotowym;

Or. ro

Poprawka 6
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie partnerstw 
publiczno - prywatnych („ppp”) we 
wdrażaniu ITS, zwraca się do KE i do 
państw członkowskich o podjęcie 
aktywnych działań promujących i 
ułatwiających stosowanie ppp;

Or. pl

Poprawka 7
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. pragnie, by dokonano koordynacji
operacyjnej między państwami 
członkowskimi, tak aby terminy 
przeprowadzenia działań zapisanych 
w ramach polityki regionalnej 

4. dąży do zintegrowanego podejścia w 
zakresie koordynacji operacyjnej między 
państwami członkowskimi, tak aby terminy 
przeprowadzenia działań zapisanych 
w ramach polityki regionalnej 



PE418.364v01-00 6/10 AM\764311PL.doc

PL

i zaprogramowanych na lata 2007-2013 
były spójne z realizacją celów określonych 
w planie;

i zaprogramowanych na lata 2007-2013 
były spójne z realizacją celów określonych 
w planie;

Or. ro

Poprawka 8
Monica Giuntini

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. pragnie, by dokonano koordynacji 
operacyjnej między państwami 
członkowskimi, tak aby terminy 
przeprowadzenia działań zapisanych 
w ramach polityki regionalnej 
i zaprogramowanych na lata 2007-2013 
były spójne z realizacją celów określonych 
w planie działania;

4. pragnie, by dokonano koordynacji 
operacyjnej między państwami 
członkowskimi, tak aby terminy 
przeprowadzenia działań zapisanych 
w ramach polityki regionalnej 
i zaprogramowanych na lata 2007-2013 
były spójne z realizacją celów określonych 
w planie działania; pragnie również, by 
taki plan przewidywał szybkie terminy 
wdrażania;

Or. it

Poprawka 9
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wskazuje na konieczność określenia 
i większego docenienia znaczącej roli, 
jaką mogą odegrać obszary wiejskie 
i peryferyjne dla osiągnięcia celów 
średnio- i długoterminowych;

skreślony

Or. de



AM\764311PL.doc 7/10 PE418.364v01-00

PL

Poprawka 10
Jim Higgins

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wskazuje na konieczność określenia 
i większego docenienia znaczącej roli, jaką 
mogą odegrać obszary wiejskie 
i peryferyjne dla osiągnięcia celów 
średnio- i długoterminowych;

5. wskazuje na konieczność lepszego 
określenia i docenienia znacznego 
potencjału obszarów miejskich i podkreśla 
rolę, jaką mogą odegrać obszary wiejskie 
i peryferyjne dla osiągnięcia celów 
średnio- i długoterminowych;

Or. en

Poprawka 11
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wskazuje na konieczność określenia 
i większego docenienia znaczącej roli, jaką 
mogą odegrać obszary wiejskie 
i peryferyjne dla osiągnięcia celów
średnio- i długoterminowych;

5. wskazuje na konieczność określenia 
i większego docenienia znaczącej roli, jaką 
mogą odegrać obszary wiejskie 
i peryferyjne w zrównoważonym rozwoju 
w perspektywie średnio-
i długoterminowej;

Or. ro

Poprawka 12
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. uważa za niezwykle ważne wdrożenie 
sieci inteligentnego systemu 
transportowego na obszarach o wysokim 
potencjale turystycznym w celu 
usprawnienia ruchu, ograniczenia liczby 
wypadków i zwiększenia bezpieczeństwa; 
uważa, że inteligentne systemy 
transportowe (ITS) przyczyniają się do 
rozwoju gospodarczego regionów, w tym 
regionów peryferyjnych; 

Or. ro

Poprawka 13
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komisji i do państw 
członkowskich o nadanie większego 
znaczenia regionom stwarzającym 
warunki dla międzyregionalnego 
transportu rzecznego i morskiego;

6. zwraca się do Komisji i do państw 
członkowskich o wspieranie regionów w 
wykorzystywaniu możliwości zastosowania 
ITS w różnych rodzajach transportu;

Or. de

Poprawka 14
Jim Higgins

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komisji i do państw 
członkowskich o nadanie większego 
znaczenia regionom stwarzającym
warunki dla międzyregionalnego transportu 

6. zwraca się do Komisji i do państw 
członkowskich o uwzględnienie potencjału 
tych regionów, które stwarzają warunki 
dla międzyregionalnego transportu 
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rzecznego i morskiego; rzecznego i morskiego, oraz o podjęcie w 
odniesieniu do nich określonych środków;

Or. en

Poprawka 15
Monica Giuntini

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komisji i do państw 
członkowskich o nadanie większego 
znaczenia regionom stwarzającym warunki 
dla międzyregionalnego transportu 
rzecznego i morskiego;

6. zwraca się do Komisji i do państw 
członkowskich, aby mając na uwadze 
ukształtowanie geograficzne Europy,
nadały większe znaczenie regionom 
stwarzającym warunki dla 
międzyregionalnego transportu rzecznego 
i morskiego oraz aby wspierały wzrost 
liczby połączeń pomiędzy tymi rodzajami 
transportu a transportem tradycyjnym;

Or. it

Poprawka 16
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie współpracy 
międzyregionalnej, transgranicznej 
i ponadnarodowej na rzecz rozwijania 
i wprowadzania ITS i wzywa państwa 
członkowskie do wymiany najlepszych 
praktyk między regionami w podwójnym 
celu osiągnięcia transferu wiedzy 
w sektorze ITS i uniknięcia rozproszenia 
wewnątrz systemu

7. podkreśla znaczenie współpracy 
międzyregionalnej, transgranicznej 
i ponadnarodowej na rzecz rozwijania 
i wprowadzania ITS i wzywa KE do 
zbudowania ogólnodostępnego, we 
wszystkich językach UE, systemu wymiany 
dobrych praktyk, a państwa członkowskie 
wzywa do wymiany najlepszych praktyk 
między regionami w podwójnym celu 
osiągnięcia transferu wiedzy w sektorze 
ITS i uniknięcia rozproszenia wewnątrz 
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systemu.

Or. pl

Poprawka 17
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla konieczność inwestowania 
w infrastrukturę i inteligentne systemy 
transportowe, co wpłynie głównie na 
rozwój transeuropejskich sieci 
odgrywających niezwykle ważną rolę w 
łączeniu regionów Unii Europejskiej i 
wdrażaniu zrównoważonej europejskiej 
polityki w zakresie transportu;

Or. ro
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