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Predlog spremembe 1
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da promet v mestih povzroča 
okrog 70 % vseh toplogrednih plinov; 
meni, da se zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov lahko doseže le s 
preusmeritvami v prometni politiki;

Or. de

Predlog spremembe 2
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da podnebju prijazen 
promet v mestih temelji na tem, da se 
izogibamo mobilnosti, da bi se morali 
pogosteje uporabljati okolju prijazni 
načini prevoza (zlati pešačenje ali 
kolesarjenje) in da bi bilo treba razširiti 
ponudbo javnega prometa;

Or. de

Predlog spremembe 3
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. meni, da je urbanistični koncept 
mesta, ki se osredotoča na kratke proge, 
najprimernejši za omogočanje okolju in 
podnebju prijazne mobilnosti;

Or. de

Predlog spremembe 4
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da velja za mestni prevoz 
pravilo subsidiarnosti, vendar hkrati 
poudarja, da se lokalni organi s temi izzivi 
ne morejo spopasti brez sodelovanja in 
uskladitve na evropski ravni, zato jim mora 
Komisija zagotoviti študije in pravni okvir, 
financirati raziskave ter spodbujati in 
razširjati dobre prakse; poziva Komisijo, 
naj objavi zbirko evropskih zakonskih 
določb, ki se nanašajo na to področje;

2. opozarja, da velja za mestni prevoz 
pravilo subsidiarnosti, vendar hkrati 
poudarja, da se lokalni organi s temi izzivi 
pogosto ne morejo spopasti brez 
sodelovanja in uskladitve na evropski 
ravni, zato jim mora Komisija zagotoviti 
študije in pravni okvir, financirati 
raziskave ter spodbujati in razširjati dobre 
prakse; poziva Komisijo, naj objavi zbirko 
zavezujočih evropskih zakonskih določb s 
tega področja ter regijam in mestom 
predlaga skupne referenčne okvire, ki jim 
bodo olajšali odločanje pri načrtovanju in 
izvajanju razvojnih strategij;

Or. pl

Predlog spremembe 5
Grażyna Staniszewska

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da velja za mestni prevoz 2. opozarja, da velja za mestni prevoz 
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pravilo subsidiarnosti, vendar hkrati 
poudarja, da se lokalni organi s temi izzivi 
ne morejo spopasti brez sodelovanja in 
uskladitve na evropski ravni, zato jim mora 
Komisija zagotoviti študije in pravni okvir, 
financirati raziskave ter spodbujati in 
razširjati dobre prakse; poziva Komisijo, 
naj objavi zbirko evropskih zakonskih 
določb, ki se nanašajo na to področje;

pravilo subsidiarnosti, vendar hkrati 
poudarja, da se lokalni organi s temi izzivi 
ne morejo spopasti brez sodelovanja in 
uskladitve na evropski ravni, zato jim mora 
Komisija zagotoviti študije in pravni okvir, 
financirati raziskave ter spodbujati in 
razširjati dobre prakse v skladu s splošno 
dostopnimi merili v vseh uradnih jezikih 
EU; poziva Komisijo, naj objavi zbirko 
evropskih zakonskih določb, ki se nanašajo 
na to področje;

Or. pl

Predlog spremembe 6
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bi moral koncept mobilnosti 
v mestih predvideti tudi vzpostavitev 
medkrajevnih omrežij, ki bi omogočala 
medsebojno povezanost večjih mest, 
njihov gospodarski razvoj, nemoten in 
hiter pretok oseb in blaga ter spodbujanje 
turizma;

Or. ro

Predlog spremembe 7
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. zahteva razširjanje načela celovitega 
pristopa v okviru partnerskega upravljanja, 
ki povezuje mestne, primestne, nacionalne 
in evropske akterje ter upošteva tematike, 

3. zahteva razširjanje načela celovitega 
pristopa v okviru partnerskega upravljanja, 
ki povezuje mestne, primestne, nacionalne 
in evropske akterje ter upošteva tematike, 
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povezane s prometom: socialno 
vključevanje, hrup, konkurenčnost, okolje 
itd.; ponavlja zahtevo po obveznem 
izvajanju celovitega pristopa pri 
načrtovanju in izbiri projektov v okviru 
strukturnih skladov;

povezane s prometom: socialno 
vključevanje, hrup, varnost, 
konkurenčnost, okolje itd.; ponavlja 
zahtevo po obveznem izvajanju celovitega 
pristopa pri načrtovanju in izbiri projektov 
v okviru strukturnih skladov;

Or. ro

Predlog spremembe 8
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. obžaluje, da je v sedanjem 
programskem obdobju 2007-2013 za 
mestni promet predvidenih le okrog 9 % 
(kar ustreza 8 milijardam evrov) vseh 
sredstev strukturnih skladov, ki bodo 
izdana za promet (tj. 82 milijard evrov); 
meni, da je ta delež prenizek, da bi se 
lahko soočili z izzivi za primerno 
mobilnost v evropskih mestih ter za 
varstvo okolja in podnebja;

Or. de

Predlog spremembe 9
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da imajo v okviru 
evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva prednost sredstva 
strukturnih skladov za trajnostne 
infrastrukturne projekte; izrecno poziva 
države članice in regije, naj znaten delež 
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teh sredstev namenijo za podnebju 
prijazen mestni promet;

Or. de

Predlog spremembe 10
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 4 - alinea 3 a in 3 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- uporabo okoljskih, informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, da bi se 
znatno zmanjšali posebni problemi 
evropskih velemest, kot so zastoji, nesreče, 
onesnaževanje okolja ipd;
- spodbude za regionalne in lokalne 
oblasti, naj v največji možno meri 
spodbujajo uporabo koles, da bi se 
razbremenil promet in zmanjšalo 
onesnaževanje okolja;

Or. ro
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