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Amendement 1
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat het vervoer in 
de steden verantwoordelijk is voor 
ongeveer 70 % van alle broeikasgassen; is 
van oordeel dat een vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen enkel door 
een ombuiging van het vervoersbeleid kan 
worden bereikt;

Or. de

Amendement 2
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat een 
klimaatvriendelijk vervoer in de steden 
gebaseerd is op het terugdringen van het 
aantal verplaatsingen, een frequenter 
gebruik van milieuvriendelijke 
vervoersmiddelen (voornamelijk lopen en 
fietsen) en een groter aanbod van 
openbaar vervoer;

Or. de

Amendement 3
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is van mening dat het 
stedenbouwkundige concept van de 
"compacte stad" het meest geschikt is om 
een duurzame en klimaatvriendelijke 
mobiliteit mogelijk te maken;

Or. de

Amendement 4
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat voor het stedelijk 
vervoer het subsidiariteitsbeginsel geldt, 
maar onderstreept dat de lokale overheden 
de uitdagingen op dit gebied niet zonder 
samenwerking en Europese coördinatie 
aankunnen en dat de Commissie dus moet 
zorgen voor studies en een juridisch kader, 
de financiering van onderzoek en de 
bevordering en verspreiding van goede 
praktijken; verzoekt de Commissie een 
bundel met de desbetreffende Europese 
voorschriften te publiceren;

2. herinnert eraan dat voor het stedelijk 
vervoer het subsidiariteitsbeginsel geldt, 
maar onderstreept dat de lokale overheden 
de uitdagingen op dit gebied vaak niet 
zonder samenwerking en Europese 
coördinatie aankunnen en dat de 
Commissie dus moet zorgen voor studies 
en een juridisch kader, de financiering van 
onderzoek en de bevordering en 
verspreiding van goede praktijken; 
verzoekt de Commissie een bundel met de
bindende Europese voorschriften op dit 
gebied te publiceren en regio's en steden 
een gemeenschappelijk referentiekader te 
bieden, zodat zij gemakkelijker keuzes 
kunnen maken over de planning en de 
tenuitvoerlegging van 
ontwikkelingsstrategieën;

Or. pl

Amendement 5
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat voor het stedelijk 
vervoer het subsidiariteitsbeginsel geldt, 
maar onderstreept dat de lokale overheden 
de uitdagingen op dit gebied niet zonder 
samenwerking en Europese coördinatie 
aankunnen en dat de Commissie dus moet 
zorgen voor studies en een juridisch kader, 
de financiering van onderzoek en de 
bevordering en verspreiding van goede 
praktijken; verzoekt de Commissie een 
bundel met de desbetreffende Europese 
voorschriften te publiceren;

2. herinnert eraan dat voor het stedelijk 
vervoer het subsidiariteitsbeginsel geldt, 
maar onderstreept dat de lokale overheden 
de uitdagingen op dit gebied niet zonder 
samenwerking en Europese coördinatie 
aankunnen en dat de Commissie dus moet 
zorgen voor studies en een juridisch kader, 
de financiering van onderzoek en de 
bevordering en verspreiding van goede 
praktijken op basis van criteria die in alle 
EU-talen algemeen beschikbaar zijn; 
verzoekt de Commissie een bundel met de 
desbetreffende Europese voorschriften te 
publiceren;

Or. pl

Amendement 6
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. meent dat stedelijke mobiliteit tevens 
gericht moet zijn op de oprichting van 
interstedelijke netwerken die dienen te 
zorgen voor de verbinding tussen de grote 
steden, hun economische ontwikkeling, de 
snelle verplaatsing van burgers en 
goederen, alsmede de bevordering van het 
toerisme;

Or. ro

Amendement 7
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. wenst dat het beginsel van de 
geïntegreerde benadering wordt bevorderd 
doordat steden en randgemeenten en 
nationale en Europese instanties bestuurlijk 
als partners samenwerken en ingaan op de 
kwesties die met het vervoer verband 
houden: sociale integratie, lawaai, 
concurrentievermogen, milieu enz.; 
herhaalt zijn verzoek om een geïntegreerde 
benadering verplicht te stellen bij de 
planning en keuze van de projecten uit 
hoofde van de structuurfondsen;

3. wenst dat het beginsel van de 
geïntegreerde benadering wordt bevorderd 
doordat steden en randgemeenten en 
nationale en Europese instanties bestuurlijk 
als partners samenwerken en ingaan op de 
kwesties die met het vervoer verband 
houden: sociale integratie, lawaai, 
veiligheid, concurrentievermogen, milieu 
enz.; herhaalt zijn verzoek om een 
geïntegreerde benadering verplicht te 
stellen bij de planning en keuze van de 
projecten uit hoofde van de 
structuurfondsen;

Or. ro

Amendement 8
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt dat in de huidige 
programmaperiode 2007-2013 slechts om 
en bij de 9 % (8 miljard euro) van alle 
structuurfondsmiddelen die aan vervoer 
worden besteed (82 miljard euro) voor 
stedelijk vervoer zijn bestemd; is van 
mening dat dit onvoldoende is om de 
uitdagingen betreffende een passende 
mobiliteit in de Europese steden en inzake 
milieu- en klimaatbescherming succesvol 
aan te gaan;

Or. de
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Amendement 9
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. stelt vast dat in het kader van het 
Europees economisch herstelplan de 
structuurfondsmiddelen voor duurzame 
infrastructuurprojecten vroeger worden 
aangewend; dringt er bij de lidstaten en 
de regio's op aan een aanzienlijk deel van 
deze middelen uit te trekken voor 
klimaatvriendelijk stedelijk vervoer;

Or. de

Amendement 10
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4  streepje 3 a en 3 b (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gebruik maken van milieuvriendelijke, 
informatie- en communicatietechnieken, 
die de specifieke problemen van de grote 
Europese steden, te weten congestie, 
ongelukken, vervuiling, etc., terug dienen 
te dringen;
- aansporen van regionale en lokale 
autoriteiten om, voor zover dit mogelijk is, 
het gebruik van de fiets te bevorderen, met 
als oogmerk de ontlasting van het 
wegvervoer en de vermindering van de 
milieuvervuiling; 

Or. ro


	764631nl.doc

