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Τροπολογία 1
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Υπενθυμίζει την ανάγκη να αναπτύξει η 
ΕΕ μια πραγματική κοινή πολιτική 
μεταφορών που θα διασφαλίζει επαρκείς 
μεταφορές σε όλες τις περιφέρειες· καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο 
συνδυασμός των σχετικών προτύπων θα 
αντικατοπτρίζει προσπάθειες για πιο
βιώσιμη κινητικότητα·

1. Υπενθυμίζει την ανάγκη να αναπτύξει η 
ΕΕ μια πραγματική κοινή πολιτική 
μεταφορών που θα διασφαλίζει την 
ύπαρξη κατάλληλων μεταφορών εντός 
των ευρωπαϊκών περιφερειών και μεταξύ 
τους· καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να διασφαλίσουν ότι ο 
συνδυασμός των σχετικών προτύπων θα 
αντικατοπτρίζει την ευρύτερη 
προτεραιότητα που δίδεται σε μια 
πραγματικά βιώσιμη κινητικότητα·

Or. sv

Τροπολογία 2
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Υπενθυμίζει την ανάγκη να αναπτύξει η 
ΕΕ μια πραγματική κοινή πολιτική 
μεταφορών που θα διασφαλίζει επαρκείς 
μεταφορές σε όλες τις περιφέρειες· καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο 
συνδυασμός των σχετικών προτύπων θα 
αντικατοπτρίζει προσπάθειες για πιο 
βιώσιμη κινητικότητα·

1. Υπενθυμίζει την ανάγκη να αναπτύξει η 
ΕΕ μια πραγματική κοινή πολιτική 
μεταφορών που θα διασφαλίζει επαρκείς 
μεταφορές σε όλες τις περιφέρειες· καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο 
συνδυασμός των σχετικών προτύπων θα 
αντικατοπτρίζει προσπάθειες για πιο 
βιώσιμη κινητικότητα· εμμένει στην 
ανάγκη προώθησης των υφιστάμενων 
αποτελεσματικών πρακτικών στον τομέα 
των βιώσιμων μεταφορών, με στόχο τη 
χρησιμοποίηση και εφαρμογή τους σε 
ευρύτερη κλίμακα 
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Or. ro

Τροπολογία 3
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Υπενθυμίζει την ανάγκη να αναπτύξει η 
ΕΕ μια πραγματική κοινή πολιτική 
μεταφορών που θα διασφαλίζει επαρκείς 
μεταφορές σε όλες τις περιφέρειες· καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο 
συνδυασμός των σχετικών προτύπων θα 
αντικατοπτρίζει προσπάθειες για πιο 
βιώσιμη κινητικότητα·

1. Υπενθυμίζει την ανάγκη να αναπτύξει η 
ΕΕ μια πραγματική κοινή πολιτική 
μεταφορών που θα διασφαλίζει επαρκείς 
μεταφορές σε όλες τις περιφέρειες, καθώς 
και την αρμονική λειτουργία τους στις 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη και σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα· καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι ο συνδυασμός των 
σχετικών προτύπων θα αντικατοπτρίζει 
προσπάθειες για πιο βιώσιμη κινητικότητα·

Or. fr

Τροπολογία 4
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

α) συνιστά στις τοπικές αρχές να 
αναπτύξουν παραδείγματα καλών 
πρακτικών μέσω της υλοποίησης σχεδίων 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε 
στενή συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών 

Or. ro

Τροπολογία 5
Petru Constantin Luhan
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. θεωρεί ότι μια αποτελεσματική 
ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα των 
τεχνολογιών των μεταφορών θα πρέπει να 
καλύπτει όλες τις περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 
δημιουργεί μια αποτελεσματική 
κυκλοφορία των προσώπων και των 
αγαθών και, ως εκ τούτου, να ευνοεί την 
πραγματοποίηση μιας πραγματικής 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς 

Or. ro

Τροπολογία 6
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι, προκειμένου να 
χαρακτηρίζεται η ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την τεχνολογία των μεταφορών από 
συνοχή και αποτελεσματικότητα, πρέπει να 
συνάδει με τη στρατηγική «ΕΕ 2020»
(COM(2010)2020) και τους στόχους για τη 
μείωση των εκπομπών του 1990, καθώς 
επίσης να συμφωνεί πλήρως με τη Λευκή 
Βίβλο για τις μεταφορές, «Χάρτης Πορείας 
για ένα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρος 
Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών» (COM(2011)0144), σε ό,τι 
αφορά την εδαφική συνοχή και την 
ισόρροπη ανάπτυξη· θα πρέπει να 
επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, της ηχορύπανσης, των 
κυκλοφοριακών αναγκών, των 
ατμοσφαιρικών ρύπων και των εκπομπών 

2. πιστεύει ότι, προκειμένου μία
ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογία 
των μεταφορών να χαρακτηρίζεται από 
συνοχή και αποτελεσματικότητα, πρέπει να 
συνάδει με τη στρατηγική «ΕΕ 2020»
(COM(2010)2020) και τους στόχους για τη 
μείωση των εκπομπών του 1990, καθώς 
επίσης να συμφωνεί πλήρως με τη Λευκή 
Βίβλο για τις μεταφορές, «Χάρτης Πορείας 
για ένα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρος 
Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών» (COM(2011)0144), σε ό,τι 
αφορά την εδαφική συνοχή και την 
ισόρροπη ανάπτυξη· εκτιμά ότι θα πρέπει 
να επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, της ηχορύπανσης, των 
κυκλοφοριακών αναγκών, των 
ατμοσφαιρικών ρύπων και των εκπομπών 
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αερίων του θερμοκηπίου, θέτοντας
στόχους για το 2020, το 2030 και το 2050·

αερίων του θερμοκηπίου· υπογραμμίζει 
την ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
να θέσει προς τον σκοπό αυτό στόχους για 
το 2020, το 2030 και το 2050·

Or. fr

Τροπολογία 7
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι, προκειμένου να 
χαρακτηρίζεται η ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την τεχνολογία των μεταφορών από 
συνοχή και αποτελεσματικότητα, πρέπει να
συνάδει με τη στρατηγική «ΕΕ 2020»
(COM(2010)2020) και τους στόχους για τη 
μείωση των εκπομπών του 1990, καθώς 
επίσης να συμφωνεί πλήρως με τη Λευκή 
Βίβλο για τις μεταφορές, «Χάρτης Πορείας 
για ένα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρος 
Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών» (COM(2011)0144), σε ό,τι 
αφορά την εδαφική συνοχή και την 
ισόρροπη ανάπτυξη· θα πρέπει να 
επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, της ηχορύπανσης, των 
κυκλοφοριακών αναγκών, των 
ατμοσφαιρικών ρύπων και των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, θέτοντας 
στόχους για το 2020, το 2030 και το 2050·

2. πιστεύει ότι, προκειμένου να 
χαρακτηρίζεται η ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την τεχνολογία των μεταφορών από 
συνοχή και αποτελεσματικότητα, πρέπει να 
συνάδει με τη στρατηγική «ΕΕ 2020»
(COM(2010)2020) και τους στόχους για τη 
μείωση των εκπομπών του 1990, καθώς 
επίσης να συμφωνεί πλήρως με τη Λευκή 
Βίβλο για τις μεταφορές, «Χάρτης Πορείας 
για ένα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρος 
Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών» (COM(2011)0144), σε ό,τι 
αφορά την εδαφική συνοχή και την 
ισόρροπη ανάπτυξη· θα πρέπει να 
επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, της ηχορύπανσης, των 
κυκλοφοριακών αναγκών, των 
ατμοσφαιρικών ρύπων και των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, θέτοντας
σταθερούς στόχους για το 2020, το 2030 
και το 2050·

Or. sv

Τροπολογία 8
Patrice Tirolien
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει 
να βασίζεται σε ένα ενοποιητικό πρότυπο 
στο οποίο θα προσδίδεται ύψιστη 
σπουδαιότητα στις διαπεριφερειακές 
συνδέσεις και σε μη υφιστάμενες 
διασυνοριακές συνδέσεις και του οποίου 
οι καινοτόμες λύσεις για πολυτροπικές 
μεταφορές θα μπορούν να μειώσουν τις 
περιφερειακές ανισότητες και να 
ενισχύσουν την εδαφική συνοχή·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 9
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να 
βασίζεται σε ένα ενοποιητικό πρότυπο στο 
οποίο θα προσδίδεται ύψιστη 
σπουδαιότητα στις διαπεριφερειακές 
συνδέσεις και σε μη υφιστάμενες 
διασυνοριακές συνδέσεις και του οποίου οι 
καινοτόμες λύσεις για πολυτροπικές 
μεταφορές θα μπορούν να μειώσουν τις 
περιφερειακές ανισότητες και να 
ενισχύσουν την εδαφική συνοχή·

3. τονίζει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να 
βασίζεται σε ένα ενοποιητικό πρότυπο
γραμμικής ανάπτυξης στο οποίο θα 
προσδίδεται ύψιστη σπουδαιότητα στις 
διαπεριφερειακές συνδέσεις και σε μη 
υφιστάμενες διασυνοριακές συνδέσεις και 
του οποίου οι καινοτόμες λύσεις για 
πολυτροπικές μεταφορές θα μπορούν να 
μειώσουν τις περιφερειακές ανισότητες και 
να ενισχύσουν την εδαφική συνοχή· έχει 
γνώση του γεγονότος ότι υπάρχουν επί 
του παρόντος σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των περιφερειών σε ό,τι αφορά τα 
δίκτυα μεταφορών, και εφιστά την 
προσοχή στην ανάγκη επένδυσης στις 
βιώσιμες τεχνολογίες μεταφορών στις 
λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες και στις 
απομονωμένες περιφέρειες, με στόχο μια 
ισόρροπη και σύμφωνη με το στόχο της 
συνοχής ανάπτυξη 
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Or. ro

Τροπολογία 10
Maria do Céu Patrão Neves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να 
βασίζεται σε ένα ενοποιητικό πρότυπο στο 
οποίο θα προσδίδεται ύψιστη 
σπουδαιότητα στις διαπεριφερειακές 
συνδέσεις και σε μη υφιστάμενες 
διασυνοριακές συνδέσεις και του οποίου οι 
καινοτόμες λύσεις για πολυτροπικές 
μεταφορές θα μπορούν να μειώσουν τις 
περιφερειακές ανισότητες και να 
ενισχύσουν την εδαφική συνοχή·

3. τονίζει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να 
βασίζεται σε ένα ενοποιητικό πρότυπο στο 
οποίο θα προσδίδεται ύψιστη 
σπουδαιότητα στις διαπεριφερειακές 
συνδέσεις και σε μη υφιστάμενες 
διασυνοριακές συνδέσεις και
προστατεύοντας με ενισχυμένους κανόνες 
τα δικαιώματα των επιβατών στις 
περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από 
γεωγραφική ασυνέχεια και στις 
μονοπωλιακές καταστάσεις, μεριμνώντας 
ταυτόχρονα για την εξασφάλιση 
προσωπικού ασφαλείας σε περίπτωση 
απεργίας και υπογραμμίζει ότι οι 
καινοτόμες λύσεις για πολυτροπικές 
μεταφορές θα μπορούν να μειώσουν τις 
περιφερειακές ανισότητες και να 
ενισχύσουν την εδαφική συνοχή·

Or. pt

Τροπολογία 11
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να 
βασίζεται σε ένα ενοποιητικό πρότυπο στο 
οποίο θα προσδίδεται ύψιστη 
σπουδαιότητα στις διαπεριφερειακές 
συνδέσεις και σε μη υφιστάμενες 

3. τονίζει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να 
βασίζεται σε ένα ενοποιητικό πρότυπο στο 
οποίο θα προσδίδεται ύψιστη 
σπουδαιότητα στις διαπεριφερειακές 
συνδέσεις και σε μη υφιστάμενες 
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διασυνοριακές συνδέσεις και του οποίου οι 
καινοτόμες λύσεις για πολυτροπικές 
μεταφορές θα μπορούν να μειώσουν τις 
περιφερειακές ανισότητες και να 
ενισχύσουν την εδαφική συνοχή·

διασυνοριακές συνδέσεις και του οποίου οι 
καινοτόμες λύσεις για πολυτροπικές 
μεταφορές θα μπορούν να μειώσουν τις 
περιφερειακές ανισότητες και να 
ενισχύσουν την εδαφική συνοχή·
υπογραμμίζει ακόμη ότι η στρατηγική 
αυτή θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες 
ειδικών τύπων μεταφορών στις 
περιφέρειες που παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
προβλήματα και να αξιοποιήσουν το 
προσφερόμενο δυναμικό από αυτού του 
είδους τις μεταφορές.

Or. sv

Τροπολογία 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να 
βασίζεται σε ένα ενοποιητικό πρότυπο στο 
οποίο θα προσδίδεται ύψιστη 
σπουδαιότητα στις διαπεριφερειακές 
συνδέσεις και σε μη υφιστάμενες 
διασυνοριακές συνδέσεις και του οποίου οι 
καινοτόμες λύσεις για πολυτροπικές 
μεταφορές θα μπορούν να μειώσουν τις 
περιφερειακές ανισότητες και να 
ενισχύσουν την εδαφική συνοχή·

3. τονίζει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να 
βασίζεται σε ένα ενοποιητικό πρότυπο στο 
οποίο θα προσδίδεται ύψιστη 
σπουδαιότητα στις διαπεριφερειακές 
συνδέσεις και σε μη υφιστάμενες 
διασυνοριακές συνδέσεις και του οποίου οι 
καινοτόμες λύσεις για πολυτροπικές 
μεταφορές θα μπορούν να τονώσουν την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε 
περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο, 
να μειώσουν τις περιφερειακές ανισότητες 
και να ενισχύσουν την εδαφική συνοχή·

Or. ro

Τροπολογία 13
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. θεωρεί ότι στο μέλλον θα πρέπει να 
δίδεται μεγαλύτερη σημασία και 
καλύτερη χρηματοδότηση στον 
μηχανισμό για τη διασύνδεση στην 
Ευρώπη, διότι το πρόγραμμα αυτό 
διασφαλίζει επενδύσεις στα βασικά 
στοιχεία υποδομής, γεγονός που μπορεί 
να τονώσει την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης και των περιφερειών της 

Or. ro

Τροπολογία 14
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι όλες οι ευρωπαϊκές 
περιφέρειες και τα αποθέματα του 
εργατικού δυναμικού τους πρέπει να 
επωφεληθούν από την εν λόγω 
στρατηγική, και τονίζει την ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και το δυναμικό των 
περιφερειών, ιδίως κατά την ανάπτυξη 
καθαρότερων μέσων μεταφοράς·

4. πιστεύει ότι όλες οι ευρωπαϊκές 
περιφέρειες και τα αποθέματα του 
εργατικού δυναμικού τους πρέπει να 
επωφεληθούν από την εν λόγω 
στρατηγική, και τονίζει την ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και το δυναμικό των 
περιφερειών, ιδίως κατά την ανάπτυξη 
καθαρότερων μέσων μεταφοράς· καλεί τις 
αρχές των δευτερευόντων επιπέδων, 
καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να 
δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις για την 
καινοτομία στον τομέα της βιώσιμης 
κινητικότητας 

Or. ro

Τροπολογία 15
Jens Nilsson
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
επενδυτικών πόρων της ΕΕ θα μπορούσαν 
να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην
ανάπτυξη έξυπνης εξειδίκευσης που 
ισχύει για τη βιώσιμη κινητικότητα·

5. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
επενδυτικών πόρων της ΕΕ θα μπορούσαν 
να συμβάλουν για την δημιουργία 
σοβαρών προοπτικών για την ανάπτυξη 
στις περιφέρειες της Ευρώπης της 
εφηρμοσμένης στην βιώσιμη κινητικότητα
ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. sv

Τροπολογία 16
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
επενδυτικών πόρων της ΕΕ θα μπορούσαν 
να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην 
ανάπτυξη έξυπνης εξειδίκευσης που 
ισχύει για τη βιώσιμη κινητικότητα·

5. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
επενδυτικών πόρων της ΕΕ θα μπορούσαν 
να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην 
ανάπτυξη και την έρευνα στον τομέα της 
εφηρμοσμένης στην βιώσιμη κινητικότητα
ευφυούς εξειδίκευσης 

Or. lt

Τροπολογία 17
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

θεωρεί ότι, προκειμένου να είναι πιο 
αποτελεσματική, η τεχνολογική έρευνα θα 
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πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες και τις 
διαφορετικές απαιτήσεις που 
παρουσιάζονται στην επικράτεια της 
Ένωσης σε θέματα υποδομής 

Or. ro

Τροπολογία 18
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – στοιχείο -α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

α) ενθαρρύνει τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές να εκπονήσουν 
στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας, 
βασισμένες στην ευφυή εξειδίκευση, για 
μια πιο αποτελεσματική χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων και για μια 
ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των 
επενδύσεων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα 

Or. ro

Τροπολογία 19
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι μια 
στρατηγική καινοτόμου τεχνολογίας 
πρέπει να διαμορφωθεί ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
περιοχών που δεν θα κάλυπτε μια 
προσέγγιση «ενιαίου τύπου»· πιστεύει, 
λ.χ., ότι οι νησιωτικές, ορεινές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές διαθέτουν 

6. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι μια 
στρατηγική καινοτόμου τεχνολογίας 
πρέπει να διαμορφωθεί ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
περιοχών που δεν θα κάλυπτε μια 
προσέγγιση «ενιαίου τύπου»· πιστεύει, 
λ.χ., ότι οι νησιωτικές, οι ορεινές, οι 
ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες και οι
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ειδικές μορφές δυναμικού που απαιτούν 
κατάλληλες και καινοτόμους λύσεις για 
την κινητικότητα·

αραιοκατοικημένες περιοχές διαθέτουν 
ειδικές μορφές δυναμικού που απαιτούν 
κατάλληλες και καινοτόμους λύσεις για 
την κινητικότητα, εις τρόπον ώστε να 
ελευθερώνεται το δυναμικό οικονομικής 
ανάπτυξης των περιφερειών αυτών·

Or. sv

Τροπολογία 20
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι μια 
στρατηγική καινοτόμου τεχνολογίας 
πρέπει να διαμορφωθεί ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
περιοχών που δεν θα κάλυπτε μια 
προσέγγιση «ενιαίου τύπου»· πιστεύει, 
λ.χ., ότι οι νησιωτικές, ορεινές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές διαθέτουν 
ειδικές μορφές δυναμικού που απαιτούν 
κατάλληλες και καινοτόμους λύσεις για 
την κινητικότητα·

6. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι μια 
στρατηγική καινοτόμου τεχνολογίας 
πρέπει να διαμορφωθεί ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά
και οι ιδιαιτερότητες περιοχών που δεν θα 
κάλυπτε μια προσέγγιση «ενιαίου τύπου»·
πιστεύει, λ.χ., ότι οι νησιωτικές, ορεινές 
και αραιοκατοικημένες περιοχές διαθέτουν 
ειδικές μορφές δυναμικού που απαιτούν 
κατάλληλες και καινοτόμους λύσεις για 
την κινητικότητα· υπογραμμίζει 
συγκεκριμένα ότι ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να αποδοθεί στις περιφέρειες με 
ειδικά εδαφικά προβλήματα και 
υπενθυμίζει την ανάγκη να διατεθούν 
επαρκή κονδύλια σε υποδομές 
μεταφορών προσαρμοσμένες στις 
ολιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· 
τονίζει επίσης την ανάγκη να 
αναπτυχθούν περιφερειακές υποδομές 
μεταφορών που θα επεκτείνονται και σε 
τρίτες χώρες, ιδίως στις ιδιαίτερα 
απομεμακρυσμένες περιφέρειες 

Or. fr
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Τροπολογία 21
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι μια 
στρατηγική καινοτόμου τεχνολογίας 
πρέπει να διαμορφωθεί ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
περιοχών που δεν θα κάλυπτε μια 
προσέγγιση «ενιαίου τύπου»· πιστεύει, 
λ.χ., ότι οι νησιωτικές, ορεινές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές διαθέτουν 
ειδικές μορφές δυναμικού που απαιτούν 
κατάλληλες και καινοτόμους λύσεις για 
την κινητικότητα·

6. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι μια 
στρατηγική καινοτόμου τεχνολογίας 
πρέπει να διαμορφωθεί ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
περιοχών που δεν θα κάλυπτε μια 
προσέγγιση «ενιαίου τύπου»· πιστεύει, 
λ.χ., ότι οι νησιωτικές, ορεινές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές διαθέτουν 
ειδικές μορφές δυναμικού που απαιτούν 
κατάλληλες και καινοτόμους λύσεις για 
την κινητικότητα· εμμένει στην ανάγκη 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
περιφερειών με παρεμφερές δυναμικό 
ανάπτυξης, με στόχο την εντατικοποίηση 
της ανταλλαγής εφαρμόσιμων καλών 
πρακτικών 

Or. ro

Τροπολογία 22
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. θεωρεί ότι, για μία βιώσιμη 
κινητικότητα των μεταφορών, τα 
πρότυπα ασφάλειας και τα ευφυή 
συστήματα μεταφορών θα πρέπει το 
ταχύτερο δυνατόν να εναρμονισθούν σε 
ολόκληρη την Ένωση·

Or. ro
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Τροπολογία 23
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί
περαιτέρω η απλούστευση των 
διοικητικών διαδικασιών για τη 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και 
διασυνοριακό επίπεδο προκειμένου να 
θεσπισθεί ένα σαφές και διαφανές νομικό 
πλαίσιο·

7. επιμένει ότι είναι ανάγκη να
απλουστευθούν περαιτέρω οι διοικητικές 
διαδικασίες για τη χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, 
τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο 
προκειμένου να θεσπισθεί ένα σαφές και 
διαφανές νομικό πλαίσιο·

Or. fr

Τροπολογία 24
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. θεωρεί ότι, για την αποσυμφόρηση 
της κυκλοφορίας στις αστικές ζώνες και 
στις περιφέρειες μεγάλου συνωστισμού, 
παράλληλα με τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των ήδη 
υπαρχόντων μέσων μεταφοράς, είναι 
σημαντικό, μέσω της τεχνολογικής 
προόδου, να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις 
μεταφοράς και να ενθαρρυνθεί η χρήση 
τους·

Or. ro

Τροπολογία 25
Jens Nilsson
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να μην 
εστιάζει αποκλειστικά σε υπηρεσίες 
δημόσιων μεταφορών στις αστικές ζώνες,
αλλά να διασφαλίζει επίσης την 
κινητικότητα σε όλες τις περιοχές, ιδίως 
τις πιο μειονεκτικές, αποβλέποντας στην 
ολοκληρωμένη εδαφική συνοχή·

8. εκτιμά ότι μία ευρωπαϊκή στρατηγική 
σχετική με την τεχνολογία των 
μεταφορών πρέπει να αποσκοπεί στην 
διασφάλιση της κινητικότητας στις
περιφέρειες και σ' αυτές που μειονεκτούν 
περισσότερο στον τομέα αυτόν, 
αποβλέποντας στην ολοκληρωμένη 
εδαφική συνοχή και με σκοπό να 
ελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό 
ολόκληρης της Ευρώπης·

Or. sv

Τροπολογία 26
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να μην
εστιάζει αποκλειστικά σε υπηρεσίες 
δημόσιων μεταφορών στις αστικές ζώνες, 
αλλά να διασφαλίζει επίσης την 
κινητικότητα σε όλες τις περιοχές, ιδίως τις 
πιο μειονεκτικές, αποβλέποντας στην 
ολοκληρωμένη εδαφική συνοχή·

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εστιάζει σε 
υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών σύμφωνα 
με την εταιρική σχέση για μια βιώσιμη 
αστική-αγροτική ανάπτυξη (RURBAN) 
και να διασφαλίζει επίσης την 
κινητικότητα σε όλες τις περιοχές, ιδίως τις 
πιο μειονεκτικές, αποβλέποντας στην 
ολοκληρωμένη εδαφική συνοχή·

Or. ro

Τροπολογία 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να μην 
εστιάζει αποκλειστικά σε υπηρεσίες 
δημόσιων μεταφορών στις αστικές ζώνες, 
αλλά να διασφαλίζει επίσης την 
κινητικότητα σε όλες τις περιοχές, ιδίως τις 
πιο μειονεκτικές, αποβλέποντας στην 
ολοκληρωμένη εδαφική συνοχή·

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να μην 
εστιάζει αποκλειστικά σε υπηρεσίες 
δημόσιων μεταφορών στις αστικές ζώνες, 
αλλά να διασφαλίζει επίσης την 
κινητικότητα σε όλες τις περιοχές, ιδίως τις 
πιο μειονεκτικές, να αποφεύγει την 
απερήμωση των τελευταίων και να 
ενεργεί αποβλέποντας στην ολοκληρωμένη 
εδαφική συνοχή·

Or. ro

Τροπολογία 28
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επιδοκιμάζει την πρόταση της 
Επιτροπής για τη θέσπιση ενός 
συστήματος παρακολούθησης και 
πληροφόρησης σχετικά με την έρευνα και 
την καινοτομία για τις μεταφορές
(TRIMIS)· υπογραμμίζει πόσο σημαντική 
είναι η παροχή τακτικών, ελεύθερων, 
προσιτών και αξιόπιστων πληροφοριών 
στους περιφερειακούς ιθύνοντες για τη 
χάραξη πολιτικής· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για 
έργα μεταφορών εξακολουθεί έως σήμερα 
να είναι εξαιρετικά δύσκολη.

9. επιδοκιμάζει την πρόταση της 
Επιτροπής για τη θέσπιση ενός 
συστήματος παρακολούθησης και 
πληροφόρησης σχετικά με την έρευνα και 
την καινοτομία για τις μεταφορές
(TRIMIS)· υπογραμμίζει πόσο σημαντική 
είναι η παροχή τακτικών, δωρεάν, 
προσιτών και αξιόπιστων πληροφοριών 
στους περιφερειακούς ιθύνοντες· εκτιμά
ότι η παροχή πληροφοριών τέτοιου είδους 
θα μπορούσε να βελτιωθεί.

Or. sv

Τροπολογία 29
Iosif Matula
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 – στοιχείο -α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

α) συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει τις πρωτοβουλίες που 
εντοπίζουν και ανταμείβουν τα σχέδια 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπως τα 
βραβεία RegioStars·

Or. ro

Τροπολογία 30
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. εκτιμά ότι όταν χορηγείται μία 
δημόσια ενίσχυση, πρέπει οπωσδήποτε να 
τηρείται η ισχύουσα ευρωπαϊκή 
νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες 
ενισχύσεις, περιλαμβανομένων των 
διατάξεων που ρυθμίζουν τις 
δραστηριότητες στους τομείς της 
έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας, καθώς και την 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 
στον τομέα των μεταφορών και των 
υποδομών· παρά ταύτα, έχει την άποψη 
ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες επί θεμάτων 
κρατικών ενισχύσεων πρέπει να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα ιδιαίτερα 
προβλήματα που παρουσιάζουν ορισμένες 
περιφέρειες.

Or. sv


