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Poprawka 1
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że z transportu w 
miastach pochodzi ok. 70% ogółu gazów 
cieplarnianych; jest zdania, że 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
można osiągnąć tylko przy zmianie 
polityki w dziedzinie transportu;

Or. de

Poprawka 2
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że przyjazny dla klimatu 
transport w miastach opiera się na 
unikaniu mobilności, stosowaniu w 
większym stopniu przyjaznych dla 
środowiska środków transportu (w 
szczególności chodzenia na piechotę lub 
jazdy rowerem) oraz poszerzaniu oferty 
transportu publicznego;

Or. de
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Poprawka 3
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 1c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. uważa, że wzór zabudowy miejskiej w 
postaci miasta o krótkich drogach 
najbardziej nadaje się do umożliwienia w 
miastach mobilności przyjaznej dla 
środowiska i klimatu;

Or. de

Poprawka 4
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że transport miejski 
podlega pod zasadę pomocniczości, 
niemniej jednak podkreśla, że władze 
lokalne nie mogą same sprostać temu 
wyzwaniu bez współpracy i koordynacji na 
poziomie europejskim, Komisja powinna 
zatem zapewnić analizy, ramy prawne, 
finansowanie badań i promować 
rozpowszechnianie dobrych praktyk; 
zwraca się do Komisji o opublikowanie 
zbioru odpowiednich europejskich 
przepisów prawnych;

2. przypomina, że transport miejski 
podlega pod zasadę pomocniczości, 
niemniej jednak podkreśla, że władze 
lokalne nie mogą same sprostać temu 
wyzwaniu bez współpracy i koordynacji na 
poziomie europejskim, Komisja powinna 
zatem zapewnić analizy, ramy prawne, 
finansowanie badań i promować 
rozpowszechnianie dobrych praktyk; 
zwraca się do Komisji o opublikowanie 
zbioru wiążących europejskich przepisów 
prawnych w tej dziedzinie oraz 
zaproponowanie regionom i miastom 
wspólnych ram odniesienia , które ułatwią 
im podejmowanie decyzji w planowaniu i 
wdrażaniu strategii rozwojowych;

Or. pl
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Poprawka 5
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że transport miejski 
podlega pod zasadę pomocniczości, 
niemniej jednak podkreśla, że władze 
lokalne nie mogą same sprostać temu 
wyzwaniu bez współpracy i koordynacji na 
poziomie europejskim, Komisja powinna 
zatem zapewnić analizy, ramy prawne, 
finansowanie badań i promować 
rozpowszechnianie dobrych praktyk; 
zwraca się do Komisji o opublikowanie 
zbioru odpowiednich europejskich 
przepisów prawnych;

2. przypomina, że transport miejski 
podlega pod zasadę pomocniczości, 
niemniej jednak podkreśla, że władze 
lokalne nie mogą same sprostać temu 
wyzwaniu bez współpracy i koordynacji na 
poziomie europejskim, Komisja powinna 
zatem zapewnić analizy, ramy prawne, 
finansowanie badań i promować 
rozpowszechnianie dobrych praktyk
zgodnie z ogólnodostępnymi kryteriami i 
we wszystkich językach urzędowych UE; 
zwraca się do Komisji o opublikowanie 
zbioru odpowiednich europejskich 
przepisów prawnych;

Or. pl

Poprawka 6
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zdania, że koncepcja mobilności 
miejskiej powinna przewidywać również 
stworzenie sieci międzymiastowych, które 
umożliwią połączenie między sobą dużych 
miast, ich rozwój gospodarczy, sprawny i 
nieprzerwany transport osobowy i 
towarowy oraz wsparcie turystyki;

Or. ro
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Poprawka 7
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do promowania zasady 
zintegrowanego podejścia w ramach 
zarządzania partnerskiego, które zrzesza 
zainteresowane podmioty miejskie i 
okołomiejskie, krajowe i europejskie oraz 
które uwzględnia tematykę związaną z 
transportem: integrację społeczną, hałas, 
konkurencyjność, środowisko itd.; ponawia 
swoje wezwanie, aby stosowanie 
zintegrowanego podejścia było 
obowiązkowe przy programowaniu i 
wyborze projektów do wsparcia z funduszy 
strukturalnych;

3. wzywa do promowania zasady
zintegrowanego podejścia w ramach 
zarządzania partnerskiego, które zrzesza 
zainteresowane podmioty miejskie i 
okołomiejskie, krajowe i europejskie oraz 
które uwzględnia tematykę związaną z 
transportem: integrację społeczną, hałas,
bezpieczeństwo, konkurencyjność, 
środowisko itd.; ponawia swoje wezwanie, 
aby stosowanie zintegrowanego podejścia 
było obowiązkowe przy programowaniu i 
wyborze projektów do wsparcia z funduszy 
strukturalnych;

Or. ro

Poprawka 8
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wyraża ubolewanie, że w obecnym 
okresie finansowania 2007–2013 jedynie 
ok. 9% (odpowiadających 8 mld euro) 
ogółu środków z funduszy strukturalnych, 
które wydaje się na transport 
(82 mld euro), przewidziano na transport 
miejski; uważa, że ten udział jest za mały, 
żeby sprostać wyzwaniom w zakresie 
odpowiedniej mobilności w miastach 
europejskich oraz ochrony środowiska i 
klimatu;

Or. de
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Poprawka 9
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. stwierdza, że w ramach europejskiego 
planu naprawy gospodarczej stawia się w 
pierwszym rzędzie środki z funduszy 
strukturalnych przeznaczone na 
zrównoważone projekty infrastrukturalne; 
pilnie nalega na państwa członkowskie i 
regiony, żeby znaczną część tych środków 
przeznaczyły na przyjazny środowisku 
transport miejski;

Or. de

Poprawka 10
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 4 – tiret 3a i 3b (nowe) 

Projekt opinii Poprawka

– zastosowanie technologii ekologicznych, 
informacyjnych i komunikacyjnych w 
celu widocznego zmniejszenia 
specyficznych dla dużych miast 
europejskich problemów, takich jak 
zatory, wypadki, zanieczyszczenie 
środowiska itp.;
– zachęty dla urzędów lokalnych i 
regionalnych, żeby jak najprędzej wsparły 
korzystanie z rowerów, tak aby odciążyć 
ruch i zmniejszyć zanieczyszczenie 
środowiska;

Or. ro
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