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Muudatusettepanek 1
Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde, et 70 % linnade 
kasvuhoonegaasidest on põhjustatud 
liiklusest; on seisukohal, et 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid on 
võimalik vähendada vaid liikluspoliitikat 
muutes; 

Or. de

Muudatusettepanek 2
Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. toonitab, et kliimasõbralik liiklus 
linnas põhineb sellel, et liiklemist 
välditakse, et rohkem kasutatakse 
keskkonnasõbralikke liiklusvahendeid 
(eriti jalakäimine ja jalgrattaga sõitmine) 
ja et laiendatakse ühistranspordivõrku;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. on seisukohal, et „lühikeste 
vahemaade linna" põhimõtte järgimine 
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linnaehituses loob parimad võimalused 
keskkonna- ja kliimasõbralikuks 
liiklemiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et linnatranspordi suhtes 
kohaldatakse subsidiaarsuse põhimõtet; 
rõhutab siiski, et kohalikud omavalitsused 
ei suuda neid probleeme lahendada ilma 
Euroopa tasandil tehtava koostöö ja 
kooskõlastamiseta, seega peab komisjon 
korraldama uuringuid ja pakkuma 
õigusliku raamistiku, rahastama 
teadusuuringuid ning edendama ja levitama 
häid tavasid; palub, et komisjon avaldaks 
ELi asjaomaste õigusaktide kogumiku;

2. tuletab meelde, et linnatranspordi suhtes 
kohaldatakse subsidiaarsuse põhimõtet; 
rõhutab siiski, et kohalikud omavalitsused 
ei suuda sageli neid probleeme lahendada 
ilma Euroopa tasandil tehtava koostöö ja 
kooskõlastamiseta, seega peab komisjon 
korraldama uuringuid ja pakkuma 
õigusliku raamistiku, rahastama 
teadusuuringuid ning edendama ja levitama 
häid tavasid; palub, et komisjon avaldaks 
selle valdkonna kohta ELi õigusaktide 
kogumiku ning pakuks piirkondadele ja 
linnadele välja ühise tugiraamistiku, mis 
kergendaks neil otsuste tegemist 
arengustrateegiate kavandamisel ja 
elluviimisel;

Or. pl

Muudatusettepanek 5
Grażyna Staniszewska

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et linnatranspordi suhtes 
kohaldatakse subsidiaarsuse põhimõtet; 
rõhutab siiski, et kohalikud omavalitsused 

2. tuletab meelde, et linnatranspordi suhtes 
kohaldatakse subsidiaarsuse põhimõtet; 
rõhutab siiski, et kohalikud omavalitsused 
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ei suuda neid probleeme lahendada ilma 
Euroopa tasandil tehtava koostöö ja 
kooskõlastamiseta, seega peab komisjon 
korraldama uuringuid ja pakkuma 
õigusliku raamistiku, rahastama 
teadusuuringuid ning edendama ja levitama 
häid tavasid; palub, et komisjon avaldaks 
ELi asjaomaste õigusaktide kogumiku;

ei suuda neid probleeme lahendada ilma 
Euroopa tasandil tehtava koostöö ja 
kooskõlastamiseta, seega peab komisjon 
korraldama uuringuid ja pakkuma 
õigusliku raamistiku, rahastama 
teadusuuringuid ning edendama ja levitama 
häid tavasid üldiselt jälgitavate 
kriteeriumide alusel ELi kõikides 
ametlikes keeltes; palub, et komisjon 
avaldaks ELi asjaomaste õigusaktide 
kogumiku;

Or. pl

Muudatusettepanek 6
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et linnaliikluse kava 
peaks hõlmama ka linnadevaheliste 
võrgustike loomist, mis võimaldaksid 
suurte linnade üksteisega sidumist, nende 
linnade majanduslikku arengut, tõrgeteta 
toimivat ja kiiret reisijate- ja kaubaliiklust 
ning turismi edendamist;

Or. ro

Muudatusettepanek 7
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub, et integreeritud lähenemisviisi 
põhimõtet edendataks partnerlusel 
põhineva valitsemistava raames, mis 
ühendab linna ja linnalähedaste 

3. palub, et integreeritud lähenemisviisi 
põhimõtet edendataks partnerlusel 
põhineva valitsemistava raames, mis 
ühendab linna ja linnalähedaste 
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piirkondade ning riikliku ja Euroopa 
tasandi osalejaid ning millega võetakse 
arvesse transpordiga seonduvaid küsimusi: 
sotsiaalne kaasatus, müra, 
konkurentsivõime, keskkond jne; kordab 
palvet muuta integreeritud lähenemisviisi 
kasutuselevõtmine kohustuslikuks 
struktuurifondide programmide 
planeerimisel ja projektide valikul;

piirkondade ning riikliku ja Euroopa 
tasandi osalejaid ning millega võetakse 
arvesse transpordiga seonduvaid küsimusi: 
sotsiaalne kaasatus, müra, turvalisus,
konkurentsivõime, keskkond jne; kordab 
palvet muuta integreeritud lähenemisviisi 
kasutuselevõtmine kohustuslikuks 
struktuurifondide programmide 
planeerimisel ja projektide valikul;

Or. ro

Muudatusettepanek 8
Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. avaldab kahetsust, et käimasoleval, 
ajavahemikku 2007–2013 hõlmaval 
programmiperioodil on kõikidest 
struktuurifondide vahenditest, mis 
kasutatakse ära liikluse tarbeks (82 
miljardit eurot), vaid umbes 9 % (kaheksa 
miljardit eurot) ette nähtud linnaliikluse 
vajadusteks; peab seda osa liialt 
väikeseks, et oleks võimalik lahendada 
Euroopa linnade liikluse optimeerimise 
ning keskkonna- ja kliimakaitse 
probleeme; 

Or. de

Muudatusettepanek 9
Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. märgib, et Euroopa majanduse 
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taastamise kavas eelistatakse 
struktuurifondide vahendeid  
jätkusuutlike infrastruktuuriprojektide 
rahastamiseks; kutsub liikmesriike ja 
piirkondi tungivalt üles rakendama suurt 
osa nendest vahenditest kliimasõbraliku 
linnaliikluse vajadusteks;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 4 – taanded 3 a ja 3 b (uued) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– rakendada keskkonna-, info- ja 
sidetehnoloogiaid, et märgatavalt 
vähendada Euroopa suurlinnade 
eriomaseid probleeme, nagu ummikud, 
õnnetused, saastus jms;
– stimuleerida piirkondlikke ja kohalikke 
asutusi, et need maksimaalselt 
soodustaksid jalgrataste kasutamist 
vähendamaks liikluskoormust ja saastust.

Or. ro
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