
AM\934395CS.doc PE510.550v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro regionální rozvoj

2012/2298(INI)

26. 4. 2013

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 30

Návrh stanoviska
Jean-Jacob Bicep
(PE508.036v01-00)

Podpora evropské strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou 
udržitelnou mobilitu
(2012/2298(INI))



PE510.550v01-00 2/16 AM\934395CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\934395CS.doc 3/16 PE510.550v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že je pro EU nutné zavést 
skutečnou společnou dopravní politiku, tak 
aby byla zaručena vhodná doprava pro 
všechny regiony; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že příslušné kombinace modelů 
budou odrážet snahy o lépe udržitelnou 
mobilitu;

1. připomíná, že je pro EU nutné zavést 
skutečnou společnou dopravní politiku, tak 
aby byla zaručena dostupnost vhodné 
dopravy v rámci evropských regionů
a mezi nimi; vyzývá členské státy
a regiony, aby zajistily, že příslušné 
kombinace modelů budou odrážet větší 
prioritu kladenou na skutečně udržitelnou 
mobilitu;

Or. sv

Pozměňovací návrh 2
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že je pro EU nutné zavést 
skutečnou společnou dopravní politiku, tak 
aby byla zaručena vhodná doprava pro 
všechny regiony; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že příslušné kombinace modelů 
budou odrážet snahy o lépe udržitelnou 
mobilitu;

1. připomíná, že je pro EU nutné zavést 
skutečnou společnou dopravní politiku, tak 
aby byla zaručena vhodná doprava pro 
všechny regiony; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že příslušné kombinace modelů 
budou odrážet snahy o lépe udržitelnou 
mobilitu; zdůrazňuje nutnost podporovat 
již existující účinné postupy v oblasti 
udržitelné dopravy, aby je bylo možné 
zužitkovat a uplatňovat ve větším měřítku;

Or. ro

Pozměňovací návrh 3
Patrice Tirolien
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že je pro EU nutné zavést 
skutečnou společnou dopravní politiku, tak 
aby byla zaručena vhodná doprava pro 
všechny regiony; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že příslušné kombinace modelů 
budou odrážet snahy o lépe udržitelnou 
mobilitu;

1. připomíná, že je pro EU nutné zavést 
skutečnou společnou dopravní politiku, tak 
aby byla zaručena vhodná doprava pro 
všechny regiony a zároveň její ucelenost
v rámci regionů, členských států
a Evropy; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že příslušné kombinace modelů 
budou odrážet snahy o lépe udržitelnou
mobilitu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) doporučuje místním orgánům rozvíjet 
příklady osvědčených postupů pomocí 
vytvoření plánů udržitelné městské 
mobility v úzké spolupráci s občanskou 
společností;

Or. ro

Pozměňovací návrh 5
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že účinná evropská 
strategie v oblasti dopravních technologií 
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musí pokrýt všechny regiony EU, s cílem 
umožnit účinný pohyb zboží a osob,
a podpořit tak zavedení skutečně 
jednotného evropského trhu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že má-li existovat ucelená
a efektivní evropská strategie pro dopravní 
technologie, pak musí být v souladu se 
strategií Evropa 2020 (COM(2010)2020) a 
s cíli pro snížení emisí oproti úrovním
z roku 1990, přičemž musí plně odpovídat 
bílé knize z roku 2011 nazvané „Plán 
jednotného evropského dopravního 
prostoru – vytvoření konkurenceschopného 
dopravního systému účinně využívajícího 
zdroje“ (COM(2011)0144), tak aby 
zajistila územní soudržnost a vyvážený 
rozvoj; měla by umožnit snížení spotřeby 
energie, dopravního hluku, dopravních 
potřeb, emisí látek znečisťujících ovzduší
a emisí skleníkových plynů, s cíli pro rok 
2020, 2030 a 2050;

2. zastává názor, že ucelená a efektivní 
evropská strategie pro dopravní 
technologie musí být v souladu se strategií 
Evropa 2020 (COM(2010)2020) a s cíli pro 
snížení emisí oproti úrovním z roku 1990, 
přičemž musí plně odpovídat bílé knize
z roku 2011 nazvané „Plán jednotného 
evropského dopravního prostoru –
vytvoření konkurenceschopného 
dopravního systému účinně využívajícího 
zdroje“ (COM(2011)0144), tak aby 
zajistila územní soudržnost a vyvážený 
rozvoj; měla by umožnit snížení spotřeby 
energie, dopravního hluku, dopravních 
potřeb, emisí látek znečisťujících ovzduší
a emisí skleníkových plynů; zdůrazňuje, že 
je pro EU nutné stanovit za tímto účelem 
cíle pro rok 2020, 2030 a 2050;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 2



PE510.550v01-00 6/16 AM\934395CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že má-li existovat ucelená
a efektivní evropská strategie pro dopravní 
technologie, pak musí být v souladu se 
strategií Evropa 2020 (COM(2010)2020) a 
s cíli pro snížení emisí oproti úrovním
z roku 1990, přičemž musí plně odpovídat 
bílé knize z roku 2011 nazvané „Plán 
jednotného evropského dopravního 
prostoru – vytvoření konkurenceschopného 
dopravního systému účinně využívajícího 
zdroje“ (COM(2011)0144), tak aby 
zajistila územní soudržnost a vyvážený 
rozvoj; měla by umožnit snížení spotřeby 
energie, dopravního hluku, dopravních 
potřeb, emisí látek znečisťujících ovzduší
a emisí skleníkových plynů, s cíli pro rok 
2020, 2030 a 2050;

2. zastává názor, že má-li existovat ucelená
a efektivní evropská strategie pro dopravní 
technologie, pak musí být v souladu se 
strategií Evropa 2020 (COM(2010)2020) a 
s cíli pro snížení emisí oproti úrovním
z roku 1990, přičemž musí plně odpovídat 
bílé knize z roku 2011 nazvané „Plán 
jednotného evropského dopravního 
prostoru – vytvoření konkurenceschopného 
dopravního systému účinně využívajícího 
zdroje“ (COM(2011)0144), tak aby 
zajistila územní soudržnost a vyvážený 
rozvoj; měla by umožnit snížení spotřeby 
energie, dopravního hluku, dopravních 
potřeb, emisí látek znečisťujících ovzduší
a emisí skleníkových plynů, s pevně 
danými cíli pro rok 2020, 2030 a 2050;

Or. sv

Pozměňovací návrh 8
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že tato strategie by měla být 
založena na integračním modelu, ve kterém 
je kladen hlavní důraz na meziregionální 
propojení a chybějící přeshraniční spoje
a ve kterém mohou inovativní řešení pro 
kombinovanou dopravu snížit regionální 
rozdíly a zvýšit územní soudržnost;

3. zdůrazňuje, že tato strategie musí být 
založena na integračním modelu, ve kterém 
je kladen hlavní důraz na meziregionální 
propojení a chybějící přeshraniční spoje
a ve kterém mohou inovativní řešení pro 
kombinovanou dopravu snížit regionální 
rozdíly a zvýšit územní soudržnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Iosif Matula
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že tato strategie by měla být 
založena na integračním modelu, ve kterém 
je kladen hlavní důraz na meziregionální 
propojení a chybějící přeshraniční spoje
a ve kterém mohou inovativní řešení pro 
kombinovanou dopravu snížit regionální 
rozdíly a zvýšit územní soudržnost;

3. zdůrazňuje, že tato strategie by měla být 
založena na integračním modelu 
lineárního vývoje, ve kterém je kladen 
hlavní důraz na meziregionální propojení
a chybějící přeshraniční spoje a ve kterém 
mohou inovativní řešení pro 
kombinovanou dopravu snížit regionální 
rozdíly a zvýšit územní soudržnost; je si 
vědom, že v současné době existují značné 
rozdíly v oblasti dopravních sítí mezi 
regiony, a zdůrazňuje nutnost investovat 
do udržitelných dopravních technologií
v méně podporovaných a v izolovaných 
regionech a zajistit tak vyrovnaný vývoj
v souladu s cílem soudržnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 10
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že tato strategie by měla být 
založena na integračním modelu, ve kterém 
je kladen hlavní důraz na meziregionální 
propojení a chybějící přeshraniční spoje
a ve kterém mohou inovativní řešení pro 
kombinovanou dopravu snížit regionální 
rozdíly a zvýšit územní soudržnost;

3. zdůrazňuje, že tato strategie by měla být 
založena na integračním modelu, ve kterém 
je kladen hlavní důraz na meziregionální 
propojení a chybějící přeshraniční spoje,
který pomocí přísnějších pravidel chrání 
práva cestujících v zeměpisně vzdálených 
regionech a v případech monopolu a který 
zároveň dbá na zajištění minimálních 
služeb v případě stávky, a zdůrazňuje, že
inovativní řešení pro kombinovanou 
dopravu mohou snížit regionální rozdíly
a zvýšit územní soudržnost;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 11
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že tato strategie by měla být 
založena na integračním modelu, ve kterém 
je kladen hlavní důraz na meziregionální 
propojení a chybějící přeshraniční spoje
a ve kterém mohou inovativní řešení pro 
kombinovanou dopravu snížit regionální 
rozdíly a zvýšit územní soudržnost;

3. zdůrazňuje, že tato strategie by měla být 
založena na integračním modelu, ve kterém 
je kladen hlavní důraz na meziregionální 
propojení a chybějící přeshraniční spoje
a ve kterém mohou inovativní řešení pro 
kombinovanou dopravu snížit regionální 
rozdíly a zvýšit územní soudržnost; dále 
zdůrazňuje, že tato strategie by měla 
odrážet potřebu specifických dopravních 
koncepcí ve zvláště znevýhodněných 
regionech a plně využít potenciál, který 
tyto koncepce nabízí;

Or. sv

Pozměňovací návrh 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že tato strategie by měla být 
založena na integračním modelu, ve kterém 
je kladen hlavní důraz na meziregionální 
propojení a chybějící přeshraniční spoje
a ve kterém mohou inovativní řešení pro 
kombinovanou dopravu snížit regionální 
rozdíly a zvýšit územní soudržnost;

3. zdůrazňuje, že tato strategie by měla být 
založena na integračním modelu, ve kterém
je kladen hlavní důraz na meziregionální 
propojení a chybějící přeshraniční spoje
a ve kterém mohou inovativní řešení pro 
kombinovanou dopravu podpořit mobilitu 
pracovní síly na regionální a přeshraniční 
úrovni, snížit regionální rozdíly a zvýšit 
územní soudržnost;

Or. ro



AM\934395CS.doc 9/16 PE510.550v01-00

CS

Pozměňovací návrh 13
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že by do budoucna měl 
nástroj pro propojení Evropy získat větší 
důležitost a lepší finanční prostředky, 
jelikož tento program zajišťuje investice 
do základních infrastruktur, což může 
podpořit konkurenceschopnost Evropy
a jejích regionů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že tato strategie by měla 
být přínosná pro všechny evropské regiony
a jejich příslušné pracovní skupiny,
a zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
regionální zvláštnosti a potenciál, zvláště 
pak v případě vývoje ekologičtějších 
dopravních prostředků;

4. je přesvědčen, že tato strategie by měla 
být přínosná pro všechny evropské regiony
a jejich příslušné pracovní skupiny,
a zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
regionální zvláštnosti a potenciál, zvláště
pak v případě vývoje ekologičtějších 
dopravních prostředků; vyzývá jak orgány 
na nižších úrovních, tak i zainteresované 
strany, aby vytvořily partnerství pro 
inovaci v oblasti udržitelné mobility;

Or. ro

Pozměňovací návrh 15
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že investice s využitím 
strukturálních a investičních fondů EU by 
mohly významně napomoci rozvoji 
inteligentní specializace v oblasti 
udržitelné mobility;

5. zastává názor, že investice s využitím 
strukturálních a investičních fondů EU by 
mohly napomoci otevřít široké perspektivy 
pro rozvoj inteligentní specializace
v oblasti udržitelné mobility v evropských 
regionech;

Or. sv

Pozměňovací návrh 16
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že investice s využitím 
strukturálních a investičních fondů EU by 
mohly významně napomoci rozvoji 
inteligentní specializace v oblasti 
udržitelné mobility;

5. zastává názor, že investice s využitím 
strukturálních a investičních fondů EU by 
mohly významně napomoci rozvoji 
výzkumu a inteligentní specializace
v oblasti udržitelné mobility;

Or. lt

Pozměňovací návrh 17
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5 – pododstavec 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

domnívá se, že pokud má být 
technologický výzkum efektivnější, tak 
musí brát ohled na souhrn regionálních 
rysů a různých potřeb, se kterými se 
infrastruktura na území EU potýká;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 18
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 5 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) vyzývá vnitrostátní a regionální orgány
k vypracování strategií pro výzkum
a inovaci založených na inteligentní 
specializaci s cílem zajistit efektivnější 
využití strukturálních fondů a posílení 
spolupůsobení veřejných a soukromých 
investic; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. v této souvislosti připomíná, že se 
strategie pro inovativní technologie musí 
vypořádat s územními charakteristikami,
a nelze tedy v tomto kontextu uplatňovat 
univerzální přístup; například se domnívá, 
že ostrovní, hornaté a řídce osídlené 
regiony mají specifické druhy potenciálu,
a tudíž vyžadují vhodná a inovativní řešení
v oblasti mobility;

6. v této souvislosti připomíná, že se 
strategie pro inovativní technologie musí 
vypořádat s územními charakteristikami,
a nelze tedy v tomto kontextu uplatňovat 
univerzální přístup; například se domnívá, 
že ostrovní, hornaté, nejvzdálenější a řídce 
osídlené regiony mají specifické druhy 
potenciálu, a tudíž vyžadují vhodná
a inovativní řešení v oblasti mobility tak, 
aby bylo možné využít potenciálu 
hospodářského růstu těchto regionů;

Or. sv

Pozměňovací návrh 20
Patrice Tirolien
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. v této souvislosti připomíná, že se 
strategie pro inovativní technologie musí 
vypořádat s územními charakteristikami,
a nelze tedy v tomto kontextu uplatňovat 
univerzální přístup; například se domnívá, 
že ostrovní, hornaté a řídce osídlené 
regiony mají specifické druhy potenciálu,
a tudíž vyžadují vhodná a inovativní řešení
v oblasti mobility;

6. v této souvislosti připomíná, že se 
strategie pro inovativní technologie musí 
vypořádat s územními charakteristikami
a zvláštnostmi, a nelze tedy v tomto 
kontextu uplatňovat univerzální přístup; 
například se domnívá, že ostrovní, hornaté
a řídce osídlené regiony mají specifické 
druhy potenciálu, a tudíž vyžadují vhodná
a inovativní řešení v oblasti mobility; 
zastává názor, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost regionům, které se potýkají se 
specifickými územními omezeními,
a připomíná, že je nutné poskytnout 
odpovídající finanční prostředky na 
vhodné dopravní infrastruktury v nejméně 
rozvinutých regionech; dále klade důraz 
na potřebu vytvořit regionální dopravní 
infrastruktury zahrnující třetí země 
zejména v nejvzdálenějších regionech; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. v této souvislosti připomíná, že se 
strategie pro inovativní technologie musí 
vypořádat s územními charakteristikami,
a nelze tedy v tomto kontextu uplatňovat 
univerzální přístup; například se domnívá, 
že ostrovní, hornaté a řídce osídlené 
regiony mají specifické druhy potenciálu,
a tudíž vyžadují vhodná a inovativní řešení
v oblasti mobility;

6. v této souvislosti připomíná, že se 
strategie pro inovativní technologie musí 
vypořádat s územními charakteristikami,
a nelze tedy v tomto kontextu uplatňovat 
univerzální přístup; například se domnívá, 
že ostrovní, hornaté a řídce osídlené 
regiony mají specifické druhy potenciálu,
a tudíž vyžadují vhodná a inovativní řešení
v oblasti mobility; klade důraz na posílení 
spolupráce mezi regiony, které mají 
podobný potenciál vývoje, aby bylo možné 
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rozvíjet výměnu dosažitelných 
osvědčených postupů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že v zájmu udržitelné 
dopravní mobility by měly být v rámci EU 
co nejdříve sjednoceny bezpečnostní 
normy a inteligentní dopravní systémy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je třeba i nadále
povzbuzovat zjednodušování 
administrativních postupů financování 
výzkumu a inovací na evropské, celostátní, 
regionální, místní a přeshraniční úrovni, 
tak aby bylo možné vytvořit jasný
a transparentní právní rámec;

7. zdůrazňuje, že je třeba více 
zjednodušovat administrativní postupy
financování výzkumu a inovací na 
evropské, celostátní, regionální, místní
a přeshraniční úrovni, tak aby bylo možné 
vytvořit jasný a transparentní právní rámec;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že aby bylo možné omezit 
přetížení silniční sítě v městských 
oblastech a v obzvlášť zahlcených 
regionech a zároveň zlepšovat účinnost již 
existujících dopravních prostředků, je 
nutné, aby technologické pokroky přinesly 
alternativní řešení dopravy a podpořily 
jejich užití;  

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vybízí Komisi, aby v zájmu integrované 
územní soudržnosti neshromažďovala 
systémy veřejné dopravy výhradně do 
městských oblastí, ale aby zajistila
mobilitu ve všech regionech, zvláště pak
v těch nejvíce znevýhodněných;

8. domnívá se, že v zájmu integrované 
územní soudržnosti a s cílem uvolnit 
potenciál hospodářského růstu celé 
Evropy by měla evropská strategie pro 
dopravní technologie zajistit mobilitu ve 
všech regionech, zvláště pak
v nejvzdálenějších a v nejvíce 
znevýhodněných regionech;

Or. sv

Pozměňovací návrh 26
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vybízí Komisi, aby v zájmu integrované 
územní soudržnosti neshromažďovala
systémy veřejné dopravy výhradně do 

8. vybízí Komisi, aby v zájmu integrované 
územní soudržnosti shromažďovala
systémy veřejné dopravy v souladu
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městských oblastí, ale aby zajistila 
mobilitu ve všech regionech, zvláště pak
v těch nejvíce znevýhodněných;

s projektem „Partnerství pro udržitelný 
rozvoj měst a venkova“ (RURBAN)
a zajistila mobilitu ve všech regionech, 
zvláště pak v těch nejvíce 
znevýhodněných;

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vybízí Komisi, aby v zájmu integrované 
územní soudržnosti neshromažďovala 
systémy veřejné dopravy výhradně do 
městských oblastí, ale aby zajistila 
mobilitu ve všech regionech, zvláště pak
v těch nejvíce znevýhodněných;

8. vybízí Komisi, aby v zájmu integrované 
územní soudržnosti neshromažďovala 
systémy veřejné dopravy výhradně do 
městských oblastí, ale aby zajistila 
mobilitu ve všech regionech, zvláště pak
v těch nejvíce znevýhodněných, čímž 
zabrání jejich vylidňování;

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vítá návrh Komise na vytvoření 
monitorovacího a informačního systému 
pro výzkum a inovace v dopravě 
(Transport Research and Innovation 
Monitoring and Information System, 
TRIMIS); zdůrazňuje důležitost 
pravidelného, bezplatného, snadno 
přístupného a spolehlivého poskytování 
informací regionálním politikům;
s politováním konstatuje, že je i nadále 

9. vítá návrh Komise na vytvoření 
monitorovacího a informačního systému 
pro výzkum a inovace v dopravě 
(Transport Research and Innovation 
Monitoring and Information System,
TRIMIS); zdůrazňuje důležitost 
pravidelného, bezplatného, snadno 
přístupného a spolehlivého poskytování 
informací regionálním politikům; domnívá 
se, že poskytování těchto informací by 
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velmi složité získat informace týkající se 
dotací z EU na dopravní projekty.

mohlo probíhat lépe.

Or. sv

Pozměňovací návrh 29
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 9 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) doporučuje Evropské komisi rozvíjet 
iniciativy, které prozkoumávají
a odměňují projekty udržitelného rozvoje 
měst, jako např. ocenění RegioStars; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že pokud je poskytnuta 
veřejná podpora, je nutné dodržovat jak 
právní předpisy EU týkající se poskytování 
státní podpory, včetně pravidel 
vztahujících se na činnosti výzkumu, 
vývoje a inovace, tak i financování 
dopravních služeb a infrastruktur; 
nicméně se domnívá, že předpisy EU pro 
poskytování státní podpory by měly brát 
ohled na konkrétní obtíže, se kterými se 
potýkají některé regiony.

Or. sv


