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Muudatusettepanek 1
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et EL peab töötama välja 
tõelise ühise transpordipoliitika ning 
tagama transpordi asjakohasuse kõigi 
piirkondade jaoks; kutsub liikmesriike üles 
tagama, et mudelite segu kajastab
üleminekut jätkusuutlikumale liikuvusele;

1. tuletab meelde, et EL peab töötama välja 
tõelise ühise transpordipoliitika ning 
tagama transpordi piisava kättesaadavuse 
kõigis Euroopa piirkondades ja nende 
vahel; kutsub liikmesriike ja piirkondi üles 
tagama, et mudelite segu kajastab senisest 
suuremat orienteeritust tõeliselt 
jätkusuutlikule liikuvusele;

Or. sv

Muudatusettepanek 2
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et EL peab töötama välja 
tõelise ühise transpordipoliitika ning 
tagama transpordi asjakohasuse kõigi 
piirkondade jaoks; kutsub liikmesriike üles 
tagama, et mudelite segu kajastab 
üleminekut jätkusuutlikumale liikuvusele;

1. tuletab meelde, et EL peab töötama välja 
tõelise ühise transpordipoliitika ning 
tagama transpordi asjakohasuse kõigi 
piirkondade jaoks; kutsub liikmesriike üles 
tagama, et mudelite segu kajastab 
üleminekut jätkusuutlikumale liikuvusele; 
toonitab vajadust edendada säästva 
transpordi valdkonnas olemas olevaid 
edukaid tavasid, et neid suuremas 
ulatuses kasutada ja rakendada.

Or. ro

Muudatusettepanek 3
Patrice Tirolien
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et EL peab töötama välja 
tõelise ühise transpordipoliitika ning 
tagama transpordi asjakohasuse kõigi 
piirkondade jaoks; kutsub liikmesriike üles 
tagama, et mudelite segu kajastab 
üleminekut jätkusuutlikumale liikuvusele;

1. tuletab meelde, et EL peab töötama välja 
tõelise ühise transpordipoliitika ning 
tagama transpordi asjakohasuse kõigi 
piirkondade jaoks, samuti selle sidususe 
piirkondade ja liikmesriikide ulatuses 
ning kogu Euroopa tasandil; kutsub 
liikmesriike üles tagama, et mudelite segu 
kajastab üleminekut jätkusuutlikumale 
liikuvusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 1 – punkt a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

a) soovitab kohalikel omavalitsustel 
kujundada välja heade tavade näited 
säästva linnalise liikumiskeskkonna 
kavade elluviimise kaudu tihedas koostöös 
kodanikuühiskonnaga;

Or. ro

Muudatusettepanek 5
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et tõhus Euroopa 
transporditehnoloogia strateegia peab 
hõlmama kõiki ELi piirkondi, et tekitada 
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tõhus isikute ja kaupade liikumine ning 
soodustada sellega tõelise Euroopa ühtse 
turu loomist;

Or. ro

Muudatusettepanek 6
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et kui on vaja sidusa ja
tõhusa Euroopa transporditehnoloogia
strateegiat, siis peab see olema kooskõlas 
strateegiaga „Euroopa 2020”
(COM(2010)2020) ja 1990. aastatega 
seotud vähendamiseesmärkidega, samuti 
2011. aasta valge raamatuga transpordi 
kohta „Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja 
ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas” 
territoriaalse ühtekuuluvuse ja 
tasakaalustatud arengu osas; see peaks 
võimaldama vähendamist energiatarbimise, 
liiklusmüra, liiklusvajaduste, õhusaaste ja 
kasvuhoonegaaside heite valdkonnas ning 
seadma eesmärgid aastateks 2020, 2030 ja 
2050;

2. on arvamusel, et sidus ja tõhus Euroopa 
transporditehnoloogia strateegia peab 
olema kooskõlas strateegiaga „Euroopa 
2020” (COM(2010)2020) ja 1990. 
aastatega seotud vähendamiseesmärkidega, 
samuti 2011. aasta valge raamatuga 
transpordi kohta „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas” territoriaalse 
ühtekuuluvuse ja tasakaalustatud arengu 
osas; see peaks võimaldama vähendamist 
energiatarbimise, liiklusmüra, 
liiklusvajaduste, õhusaaste ja 
kasvuhoonegaaside heite valdkonnas; 
toonitab, et selleks peab EL sätestama
eesmärgid aastateks 2020, 2030 ja 2050;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et kui on vaja sidusa ja 
tõhusa Euroopa transporditehnoloogia 

2. on arvamusel, et kui on vaja sidusa ja 
tõhusa Euroopa transporditehnoloogia 
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strateegiat, siis peab see olema kooskõlas 
strateegiaga „Euroopa 2020” 
(COM(2010)2020) ja 1990. aastatega 
seotud vähendamiseesmärkidega, samuti 
2011. aasta valge raamatuga transpordi 
kohta „Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja 
ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas” 
territoriaalse ühtekuuluvuse ja 
tasakaalustatud arengu osas; see peaks 
võimaldama vähendamist energiatarbimise, 
liiklusmüra, liiklusvajaduste, õhusaaste ja 
kasvuhoonegaaside heite valdkonnas ning 
seadma eesmärgid aastateks 2020, 2030 ja 
2050;

strateegiat, siis peab see olema kooskõlas 
strateegiaga „Euroopa 2020” 
(COM(2010)2020) ja 1990. aastatega 
seotud vähendamiseesmärkidega, samuti 
2011. aasta valge raamatuga transpordi 
kohta „Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja 
ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas” 
territoriaalse ühtekuuluvuse ja 
tasakaalustatud arengu osas; see peaks 
võimaldama vähendamist energiatarbimise, 
liiklusmüra, liiklusvajaduste, õhusaaste ja 
kasvuhoonegaaside heite valdkonnas ning 
seadma kindlad eesmärgid aastateks 2020, 
2030 ja 2050;

Or. sv

Muudatusettepanek 8
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toonitab, et strateegia peaks põhinema 
integreerival mudelil, milles tähtsustataks 
enim piirkondadevahelisi ühendusi ja 
piiriüleseid puuduvaid ühenduslülisid ning 
kus mitmeliigilise veo alased 
innovaatilised lahendused vähendaksid 
erisusi piirkondade vahel ning 
suurendaksid territoriaalset ühtekuuluvust;

3. toonitab, et strateegia peab põhinema 
integreerival mudelil, milles tähtsustataks 
enim piirkondadevahelisi ühendusi ja 
piiriüleseid puuduvaid ühenduslülisid ning 
kus mitmeliigilise veo alased 
innovaatilised lahendused vähendaksid 
erisusi piirkondade vahel ning 
suurendaksid territoriaalset ühtekuuluvust;

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toonitab, et strateegia peaks põhinema 
integreerival mudelil, milles tähtsustataks 
enim piirkondadevahelisi ühendusi ja 
piiriüleseid puuduvaid ühenduslülisid ning 
kus mitmeliigilise veo alased 
innovaatilised lahendused vähendaksid 
erisusi piirkondade vahel ning 
suurendaksid territoriaalset ühtekuuluvust;

3. toonitab, et strateegia peaks põhinema 
integreerival lineaarse arengu mudelil, 
milles tähtsustataks enim 
piirkondadevahelisi ühendusi ja piiriüleseid 
puuduvaid ühenduslülisid ning kus 
mitmeliigilise veo alased innovaatilised 
lahendused vähendaksid erisusi 
piirkondade vahel ning suurendaksid 
territoriaalset ühtekuuluvust; tunnistab, et 
transpordivõrkude valdkonnas esinevad 
piirkondade vahel praegu 
märkimisväärsed erinevused, ja juhib 
tähelepanu vajadusele investeerida 
säästvatesse transporditehnoloogiatesse 
kõige ebasoodsamates ja isoleeritud 
piirkondades, et saavutada 
tasakaalustatud areng kooskõlas 
ühtekuuluvuse eemärgiga;

Or. ro

Muudatusettepanek 10
Maria do Céu Patrão Neves

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toonitab, et strateegia peaks põhinema 
integreerival mudelil, milles tähtsustataks 
enim piirkondadevahelisi ühendusi ja 
piiriüleseid puuduvaid ühenduslülisid ning 
kus mitmeliigilise veo alased 
innovaatilised lahendused vähendaksid 
erisusi piirkondade vahel ning 
suurendaksid territoriaalset ühtekuuluvust;

3. toonitab, et strateegia peaks põhinema 
integreerival mudelil, milles tähtsustataks 
enim piirkondadevahelisi ühendusi ja 
piiriüleseid puuduvaid ühenduslülisid ning 
millega kaitstaks karmistatud eeskirjade 
abil reisijate õigusi geograafiliselt 
killustatud piirkondades ning monopolide 
puhul, tagades samal ajal minimaalsed 
teenused streigi korral, ja kus
mitmeliigilise veo alased innovaatilised 
lahendused vähendaksid erisusi 
piirkondade vahel ning suurendaksid 
territoriaalset ühtekuuluvust;
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Or. pt

Muudatusettepanek 11
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toonitab, et strateegia peaks põhinema 
integreerival mudelil, milles tähtsustataks 
enim piirkondadevahelisi ühendusi ja 
piiriüleseid puuduvaid ühenduslülisid ning 
kus mitmeliigilise veo alased 
innovaatilised lahendused vähendaksid 
erisusi piirkondade vahel ning 
suurendaksid territoriaalset ühtekuuluvust;

3. toonitab, et strateegia peaks põhinema 
integreerival mudelil, milles tähtsustataks 
enim piirkondadevahelisi ühendusi ja 
piiriüleseid puuduvaid ühenduslülisid ning 
kus mitmeliigilise veo alased 
innovaatilised lahendused vähendaksid 
erisusi piirkondade vahel ning 
suurendaksid territoriaalset ühtekuuluvust; 
rõhutab lisaks, et see strateegia peaks 
võtma arvesse spetsiaalsete 
transpordilahenduste vajadusi ja 
potentsiaali eriti ebasoodsate tingimustega 
piirkondades;

Or. sv

Muudatusettepanek 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toonitab, et strateegia peaks põhinema 
integreerival mudelil, milles tähtsustataks 
enim piirkondadevahelisi ühendusi ja 
piiriüleseid puuduvaid ühenduslülisid ning 
kus mitmeliigilise veo alased 
innovaatilised lahendused vähendaksid 
erisusi piirkondade vahel ning 
suurendaksid territoriaalset ühtekuuluvust;

3. toonitab, et strateegia peaks põhinema 
integreerival mudelil, milles tähtsustataks 
enim piirkondadevahelisi ühendusi ja 
piiriüleseid puuduvaid ühenduslülisid ning 
kus mitmeliigilise veo alased 
innovaatilised lahendused soodustaksid 
tööjõu piirkondlikku ja piiriülest liikuvust, 
vähendaksid erisusi piirkondade vahel ning 
suurendaksid territoriaalset ühtekuuluvust;

Or. ro
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Muudatusettepanek 13
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on arvamusel, et tulevikus tuleb 
pöörata suuremat tähelepanu Euroopa 
Ühendamise Rahastule ja seda paremini 
rahastada, kuna selle programmiga 
tagatakse investeeringud olulistesse 
infrastruktuuridesse, mille kaudu on 
võimalik edendada Euroopa ja selle 
piirkondade konkurentsivõimet;

Or. ro

Muudatusettepanek 14
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et kõik Euroopa 
piirkonnad ja nende töötajate ühendused 
peaksid sellist strateegiat ära kasutama, ja 
rõhutab, et tuleb arvesse võtta 
piirkondlikke eripärasid ja potentsiaali, 
eelkõige keskkonnasäästlikumate 
transpordiliikide väljatöötamisel;

4. on arvamusel, et kõik Euroopa 
piirkonnad ja nende töötajate ühendused 
peaksid sellist strateegiat ära kasutama, ja 
rõhutab, et tuleb arvesse võtta 
piirkondlikke eripärasid ja potentsiaali, 
eelkõige keskkonnasäästlikumate 
transpordiliikide väljatöötamisel; kutsub 
täiendavate tasandite ametiasutusi ning 
sidusrühmi üles looma 
innovatsioonipartnerlusi jätkusuutliku 
liikuvuse valdkonnas;

Or. ro



PE510.550v01-00 10/17 AM\934395ET.doc

ET

Muudatusettepanek 15
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on endiselt arvamusel, et ELi 
struktuurifondide ja investeerimisfondide 
toetused peaksid olema suureks abiks
jätkusuutliku liikuvuse suhtes kohaldatava 
aruka spetsialiseerumise väljatöötamisel;

5. on endiselt arvamusel, et ELi 
struktuurifondide ja investeerimisfondide 
toetused peaksid aitama kaasa suurte 
võimaluste loomisele jätkusuutliku 
liikuvuse suhtes kohaldatava aruka 
spetsialiseerumise väljatöötamiseks 
Euroopa piirkondades;

Or. sv

Muudatusettepanek 16
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on endiselt arvamusel, et ELi 
struktuurifondide ja investeerimisfondide 
toetused peaksid olema suureks abiks 
jätkusuutliku liikuvuse suhtes kohaldatava 
aruka spetsialiseerumise väljatöötamisel;

5. on endiselt arvamusel, et ELi 
struktuurifondide ja investeerimisfondide 
toetused peaksid olema suureks abiks 
teadusuuringute arendamisel ja 
jätkusuutliku liikuvuse suhtes kohaldatava 
aruka spetsialiseerumise väljatöötamisel;

Or. lt

Muudatusettepanek 17
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 5 – lõik 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

on arvamusel, et suurema tõhususe 
huvides tuleb tehnoloogiliste uuringute 
puhul võtta arvesse kõiki liidu 
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territooriumil infrastruktuuri valdkonnas 
esinevaid piirkondlikke eripärasid ja 
erinevaid nõudeid;

Or. ro

Muudatusettepanek 18
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 5 – punkt a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

a) ergutab riiklikke ja kohalikke 
ametiasutusi töötama välja 
teadusuuringute ja innovatsiooni alaseid 
strateegiaid, mis põhinevad arukal 
spetsialiseerumisel, et kasutada 
tõhusamalt ära struktuurifonde ning 
suurendada avaliku ja erasektori 
investeeringute vahelist sünergiat;

Or. ro

Muudatusettepanek 19
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab sellega seoses meelde, et 
innovaatilise tehnoloogia strateegia tuleb 
läbi mõelda piirkondade eripära 
seisukohast, mille puhul ühtne 
lähenemisviis tulemusi ei anna; arvab 
seepärast, et saartel, mägipiirkondadel ja 
hõredalt asustatud piirkondadel on 
konkreetne potentsiaal, mis nõuab 
asjakohaseid ja innovaatilisi 
liikuvusalaseid lahendusi;

6. tuletab sellega seoses meelde, et 
innovaatilise tehnoloogia strateegia tuleb 
läbi mõelda piirkondade eripära 
seisukohast, mille puhul ühtne 
lähenemisviis tulemusi ei anna; arvab 
seepärast, et saartel, mägipiirkondadel, 
äärepoolseimatel piirkondadel ja hõredalt 
asustatud piirkondadel on konkreetne 
potentsiaal, mis nõuab asjakohaseid ja 
innovaatilisi liikuvusalaseid lahendusi, et 
kasutada ära ka nende piirkondade 
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majanduskasvu potentsiaal;

Or. sv

Muudatusettepanek 20
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab sellega seoses meelde, et 
innovaatilise tehnoloogia strateegia tuleb 
läbi mõelda piirkondade eripära 
seisukohast, mille puhul ühtne 
lähenemisviis tulemusi ei anna; arvab 
seepärast, et saartel, mägipiirkondadel ja 
hõredalt asustatud piirkondadel on 
konkreetne potentsiaal, mis nõuab 
asjakohaseid ja innovaatilisi 
liikuvusalaseid lahendusi;

6. tuletab sellega seoses meelde, et 
innovaatilise tehnoloogia strateegia tuleb 
läbi mõelda piirkondade eripära ja 
omapära seisukohast, mille puhul ühtne 
lähenemisviis tulemusi ei anna; arvab 
seepärast, et saartel, mägipiirkondadel ja 
hõredalt asustatud piirkondadel on 
konkreetne potentsiaal, mis nõuab 
asjakohaseid ja innovaatilisi 
liikuvusalaseid lahendusi; on seisukohal, 
et erilist tähelepanu tuleb pöörata 
eelkõige konkreetsete territoriaalsete 
piirangutega piirkondadele, ja tuletab 
meelde vajadust eraldada 
märkimisväärsed rahalised vahendid 
vähimarenenud piirkondadele 
kohandatud 
transpordiinfrastruktuuridele; toonitab 
samuti vajadust arendada välja 
kolmandaid riike hõlmavad piirkondlikud 
transpordiinfrastruktuurid, eriti 
äärepoolseimates piirkondades;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab sellega seoses meelde, et 
innovaatilise tehnoloogia strateegia tuleb 
läbi mõelda piirkondade eripära 
seisukohast, mille puhul ühtne 
lähenemisviis tulemusi ei anna; arvab 
seepärast, et saartel, mägipiirkondadel ja 
hõredalt asustatud piirkondadel on 
konkreetne potentsiaal, mis nõuab 
asjakohaseid ja innovaatilisi 
liikuvusalaseid lahendusi;

6. tuletab sellega seoses meelde, et 
innovaatilise tehnoloogia strateegia tuleb 
läbi mõelda piirkondade eripära 
seisukohast, mille puhul ühtne 
lähenemisviis tulemusi ei anna; arvab 
seepärast, et saartel, mägipiirkondadel ja 
hõredalt asustatud piirkondadel on 
konkreetne potentsiaal, mis nõuab 
asjakohaseid ja innovaatilisi 
liikuvusalaseid lahendusi; nõuab kindlalt 
koostöö tugevdamist sarnase 
arengupotentsiaaliga piirkondade vahel, 
et tõhustada teostatavate heade tavade 
vahetamist;

Or. ro

Muudatusettepanek 22
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on arvamusel, et transpordi 
jätkusuutliku liikuvuse huvides tuleb 
ohutusnormid ja arukad 
transpordisüsteemid nii kiiresti kui 
võimalik liidu tasandil ühtlustada;

Or. ro

Muudatusettepanek 23
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. toonitab, et tuleb veelgi ergutada
halduskorra lihtsustamist teadusuuringute 
ja innovatsiooni rahastamisel Euroopa, 
riikide, piirkondade, kohalikul ja piiriülesel 
tasandil, et kehtestada selge ja läbipaistev 
õigusraamistik;

7. toonitab vajadust lihtsustada veelgi
halduskorda teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamisel Euroopa, 
riikide, piirkondade, kohalikul ja piiriülesel 
tasandil, et kehtestada selge ja läbipaistev 
õigusraamistik;

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. on arvamusel, et linnapiirkondades ja 
väga ülekoormatud piirkondades 
liiklusummikute vähendamiseks on 
paralleelselt olemasolevate 
transpordivahendite tõhususe 
suurendamisega oluline, et tehnoloogia 
areng võimaldaks leida alternatiivseid 
transpordilahendusi ning ergutaks nende 
kasutamist;

Or. ro

Muudatusettepanek 25
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. ergutab komisjoni mitte keskendama 
ühistransporditeenuseid üksnes 
linnapiirkondadesse, vaid tagama 
liikuvuse kõigis piirkondades, eelkõige 
halvimas olukorras olevates piirkondades, 
lähtudes integreeritud territoriaalse 

8. on arvamusel, et Euroopa 
transporditehnoloogia strateegia eesmärk 
peaks olema tagada liikuvus kõigis 
piirkondades, eelkõige halvimas olukorras 
olevates ja äärepoolseimates piirkondades, 
lähtudes integreeritud territoriaalse 
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ühtekuuluvuse huvidest; ühtekuuluvuse huvidest ja eesmärgiga 
kasutada ära kogu Euroopa 
kasvupotentsiaal;

Or. sv

Muudatusettepanek 26
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. ergutab komisjoni mitte keskendama 
ühistransporditeenuseid üksnes 
linnapiirkondadesse, vaid tagama 
liikuvuse kõigis piirkondades, eelkõige 
halvimas olukorras olevates piirkondades, 
lähtudes integreeritud territoriaalse 
ühtekuuluvuse huvidest;

8. ergutab komisjoni keskendama 
ühistransporditeenuseid vastavalt linna- ja 
maapiirkondade jätkusuutlikule arengule 
suunatud partnerlusele (RURBAN) ja
tagama liikuvuse kõigis piirkondades, 
eelkõige halvimas olukorras olevates 
piirkondades, lähtudes integreeritud 
territoriaalse ühtekuuluvuse huvidest;

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. ergutab komisjoni mitte keskendama 
ühistransporditeenuseid üksnes 
linnapiirkondadesse, vaid tagama liikuvuse 
kõigis piirkondades, eelkõige halvimas 
olukorras olevates piirkondades, lähtudes 
integreeritud territoriaalse ühtekuuluvuse 
huvidest;

8. ergutab komisjoni mitte keskendama 
ühistransporditeenuseid üksnes 
linnapiirkondadesse, vaid tagama liikuvuse 
kõigis piirkondades, eelkõige halvimas 
olukorras olevates piirkondades, et vältida 
nende piirkondade rahvaarvu vähenemist 
ja tegutseda lähtudes integreeritud 
territoriaalse ühtekuuluvuse huvidest;

Or. ro
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Muudatusettepanek 28
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku 
üle luua transpordialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni jälgimis- ja teabesüsteem
(TRIMIS); toonitab, kui oluline on 
regulaarse, tasuta, kergesti kättesaadava ja 
usaldusväärse teabe andmine piirkondlike 
poliitikakujundajate jaoks; peab 
kahetsusväärseks asjaolu, et siiani on
väga keeruline saada teavet 
transpordiprojektide rahastamise kohta 
ELi vahenditest;

9. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku 
üle luua transpordialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni jälgimis- ja teabesüsteem
(TRIMIS); toonitab, kui oluline on 
regulaarse, tasuta, kergesti kättesaadava ja 
usaldusväärse teabe andmine piirkondlike 
poliitikakujundajate jaoks; on arvamusel, 
et sellise teabe pakkumist on võimalik 
parandada;

Or. sv

Muudatusettepanek 29
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 9 – punkt a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

a) soovitab Euroopa Komisjonil arendada 
algatusi, millega tehakse kindlaks ja 
premeeritakse säästva linnaarengu 
projekte, nagu auhind RegioStars;

Or. ro

Muudatusettepanek 30
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. on arvamusel, et avalikku abi tuleks 
anda kooskõlas kehtivate Euroopa 
õigusaktidega riigiabi kohta, sealhulgas 
eeskirjadega, milles käsitletakse teadus-, 
arendus- ja innovatsioonitegevust ning 
transpordisektori ja infrastruktuuri 
rahastamist; on siiski arvamusel, et ELi 
riigiabieeskirjade puhul tuleb võtta 
nõuetekohaselt arvesse teatavate 
piirkondade konkreetseid ebasoodsaid 
tingimusi.

Or. sv


