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Tarkistus 1
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. palauttaa mieliin, että noin 70 
prosenttia kasvihuonekaasuista on 
peräisin kaupunkiliikenteestä; katsoo, että 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 
vähentää vain liikennepolitiikkaa 
muuttamalla;

Or. de

Tarkistus 2
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että ilmaston kannalta 
kestävä kaupunkiliikenne perustuu 
siihen, että vältetään liikkumista, että 
käytetään enemmän ympäristöystävällisiä 
liikennemuotoja (erityisesti jalankulku ja 
pyöräily) ja että lisätään julkisen 
liikenteen tarjontaa; 

Or. de

Tarkistus 3
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. katsoo, että kaupunkirakenteellisesti 
paras tapa toteuttaa ympäristö- ja 
ilmastoystävällinen kaupunkiliikkuvuus 
on lyhyiden etäisyyksien kaupunki;

Or. de

Tarkistus 4
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että 
kaupunkiliikenteestä päätetään 
toissijaisuusperiaatteella, mutta korostaa 
silti, että paikallisviranomaiset eivät voi 
vastata näihin haasteisiin ilman Euroopan 
tason yhteistyötä ja koordinointia; 
komission on siksi toteutettava asiaa 
koskevat selvitykset ja oikeudellinen 
kehys, rahoitettava tutkimuksia ja 
edistettävä ja levitettävä parhaita 
käytäntöjä; kehottaa komissiota 
julkaisemaan yhteenvedon asiaa 
koskevista Euroopan tason säännöksistä;

2. palauttaa mieliin, että 
kaupunkiliikenteestä päätetään 
toissijaisuusperiaatteella, mutta korostaa 
silti, että paikallisviranomaiset eivät 
useinkaan voi vastata näihin haasteisiin 
ilman Euroopan tason yhteistyötä ja 
koordinointia; komission on siksi 
toteutettava asiaa koskevat selvitykset ja 
oikeudellinen kehys, rahoitettava 
tutkimuksia ja edistettävä ja levitettävä 
parhaita käytäntöjä; kehottaa komissiota 
julkaisemaan yhteenvedon tämän alan 
sitovista Euroopan tason säännöksistä ja 
ehdottamaan alueille ja kaupungeille 
yhteistä viitekehystä, jolla voitaisiin 
helpottaa niiden päätöksentekoa 
kehitysstrategioiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa;

Or. pl

Tarkistus 5
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että 
kaupunkiliikenteestä päätetään 
toissijaisuusperiaatteella, mutta korostaa 
silti, että paikallisviranomaiset eivät voi 
vastata näihin haasteisiin ilman Euroopan 
tason yhteistyötä ja koordinointia; 
komission on siksi toteutettava asiaa 
koskevat selvitykset ja oikeudellinen 
kehys, rahoitettava tutkimuksia ja 
edistettävä ja levitettävä parhaita 
käytäntöjä; kehottaa komissiota 
julkaisemaan yhteenvedon asiaa koskevista 
Euroopan tason säännöksistä;

2. palauttaa mieliin, että 
kaupunkiliikenteestä päätetään 
toissijaisuusperiaatteella, mutta korostaa 
silti, että paikallisviranomaiset eivät voi 
vastata näihin haasteisiin ilman Euroopan 
tason yhteistyötä ja koordinointia; 
komission on siksi toteutettava asiaa 
koskevat selvitykset ja oikeudellinen 
kehys, rahoitettava tutkimuksia ja 
edistettävä ja levitettävä parhaita 
käytäntöjä helpon saatavuuden 
periaatteen mukaisesti kaikilla unionin 
virallisilla kielillä; kehottaa komissiota 
julkaisemaan yhteenvedon asiaa koskevista 
Euroopan tason säännöksistä;

Or. pl

Tarkistus 6
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että kaupunkiliikenteen 
käsitteen olisi katettava myös 
kaupunkienväliset verkot, jotka 
mahdollistavat suurten kaupunkien 
väliset yhteydet, niiden taloudellisen 
kehityksen, sujuvan ja nopean henkilö- ja 
tavaraliikenteen sekä matkailun 
edistämisen; 

Or. ro
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Tarkistus 7
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii, että yhdenmukaistetun 
lähestymistavan periaatetta edistettäisiin 
hallintokumppanuuden kehyksessä, jossa 
yhdistetään kaupungeissa ja lähialueilla, 
kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla 
olevia toimijoita ja jossa otetaan huomioon 
liikenteeseen liittyvät asiakokonaisuudet, 
kuten: sosiaalinen yhteenkuuluvuus, melu, 
kilpailukyky, ympäristö jne.; toistaa 
vaatimuksensa, että yhdenmukaistetun 
lähestymistavan mukainen täytäntöönpano 
olisi pakollinen rakennerahastohankkeiden 
ohjelmoinnissa ja valinnassa;

3. vaatii, että yhdenmukaistetun 
lähestymistavan periaatetta edistettäisiin 
hallintokumppanuuden kehyksessä, jossa 
yhdistetään kaupungeissa ja lähialueilla, 
kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla 
olevia toimijoita ja jossa otetaan huomioon 
liikenteeseen liittyvät asiakokonaisuudet, 
kuten: sosiaalinen yhteenkuuluvuus, melu, 
turvallisuus, kilpailukyky, ympäristö jne.; 
toistaa vaatimuksensa, että 
yhdenmukaistetun lähestymistavan 
mukainen täytäntöönpano olisi pakollinen 
rakennerahastohankkeiden ohjelmoinnissa 
ja valinnassa;

Or. ro

Tarkistus 8
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää valitettavana, että kuluvalla 
tukikaudella 2007–2013 vain noin 9 
prosenttia (8 miljardia euroa) kaikista 
liikennealan rakennerahastovaroista (82 
miljardia euroa) on tarkoitettu 
kaupunkiliikenteelle;  pitää tätä osuutta 
liian pienenä, jotta voitaisiin reagoida 
Euroopan kaupunkiliikenteen ongelmiin 
ja täyttää ympäristö- ja 
ilmastonsuojelutavoitteet;

Or. de
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Tarkistus 9
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. panee merkille, että Euroopan 
talouden elvytyssuunnitelmassa on 
annettu etusija kestäviin 
infrastruktuurihankkeisiin tarkoitetuille 
rakennerahastovaroille;  kehottaa 
jäsenvaltioita ja alueita käyttämään 
merkittävän osan kyseisistä varoista 
ilmastoystävällisen kaupunkiliikenteen 
kehittämiseen;

Or. de

Tarkistus 10
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
4 kohta  3 a ja 3 b luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ympäristö-, tieto- ja viestintäteknologian 
käyttö Euroopan suurkaupunkien 
erityisongelmien, kuten ruuhkat, 
onnettomuudet, saastuminen jne., 
vähentämiseksi tuntuvasti;
– alue- ja paikallisviranomaisille 
tarkoitetut kannustimet pyöräilyn 
edistämiseksi mahdollisimman 
tehokkaasti liikennekuormituksen ja 
ympäristön pilaantumisen 
vähentämiseksi;

Or. ro
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