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Módosítás 1
Jens Nilsson

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet, hogy az EU-nak valódi 
közös közlekedéspolitikát kell kialakítania, 
amely biztosítja minden régió 
közlekedésének megfelelő voltát; felkéri a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
modellek összetétele tükrözze a 
fenntartható mobilitás felé tett lépéseket;

1. emlékeztet, hogy az EU-nak valódi 
közös közlekedéspolitikát kell kialakítania, 
amely biztosítja az európai régiókon belüli 
és azok közötti megfelelő közlekedés 
rendelkezésre állását; felkéri a 
tagállamokat és a régiókat annak 
biztosítására, hogy a modellek összetétele 
tükrözze, hogy a ténylegesen fenntartható 
mobilitás nagyobb prioritást kap;

Or. sv

Módosítás 2
Iosif Matula

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet, hogy az EU-nak valódi 
közös közlekedéspolitikát kell kialakítania, 
amely biztosítja minden régió 
közlekedésének megfelelő voltát; felkéri a 
tagállamokat, annak biztosítására, hogy a 
modellek összetétele tükrözze a 
fenntarthatóbb mobilitás felé tett lépéseket;

1. emlékeztet, hogy az EU-nak valódi 
közös közlekedéspolitikát kell kialakítania, 
amely biztosítja minden régió 
közlekedésének megfelelő voltát; felkéri a 
tagállamokat, annak biztosítására, hogy a 
modellek összetétele tükrözze a 
fenntarthatóbb mobilitás felé tett lépéseket; 
hangsúlyozza, hogy szükség van a 
fenntartható közlekedés területén meglévő 
hatékony gyakorlatok előmozdítására 
annak érdekében, hogy ezeket nagyobb 
mértékben lehessen használni és 
végrehajtani;

Or. ro
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Módosítás 3
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet, hogy az EU-nak valódi 
közös közlekedéspolitikát kell kialakítania, 
amely biztosítja minden régió 
közlekedésének megfelelő voltát; felkéri a 
tagállamokat, annak biztosítására, hogy a 
modellek összetétele tükrözze a 
fenntartható mobilitás felé tett lépéseket;

1. emlékeztet, hogy az EU-nak valódi 
közös közlekedéspolitikát kell kialakítania, 
amely biztosítja minden régió 
közlekedésének megfelelő voltát, valamint
a régiók és tagállamok közötti és uniós 
szintű koherenciáját; felkéri a 
tagállamokat, annak biztosítására, hogy a 
modellek összetétele tükrözze a 
fenntartható mobilitás felé tett lépéseket;

Or. fr

Módosítás 4
Iosif Matula

Véleménytervezet
1 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) javasolja a helyi hatóságoknak, hogy a 
civil társadalommal folytatott intenzív 
konzultációval létrehozott fenntartható 
városi mobilitási tervek révén dolgozzák ki 
a legjobb gyakorlatokat;

Or. ro

Módosítás 5
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a közlekedési 
technológia területén hatékony európai 
stratégiának magában kell foglalnia az 
Európai Unió valamennyi régióját, hogy 
biztosítsa a személyek és áruk hatékony 
mozgását, elősegítve ezzel a valóban 
egységes európai piac létrehozását;

Or. ro

Módosítás 6
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy amennyiben összefüggő, 
hatékony európai közlekedéstechnológiai 
stratégia kialakítására kerül sor, annak
összhangban kell lennie az EU 2020 
stratégiával (COM(2010)2020) és az 1990-
es csökkentési célkitűzésekkel, illetve 
teljes mértékben meg kell felelnie az 
„Útiterv az egységes európai közlekedési 
térség megvalósításához – Úton egy 
versenyképes és erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer felé” című 2011. évi 
fehér könyvnek (COM(2011)0144) a 
területi kohézió és a kiegyensúlyozott 
fejlődés szempontjából; ennek lehetővé 
kellene tennie az energiafogyasztás, 
közlekedési zaj, légszennyezés és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
2020-ra, 2030-ra és 2050-ra megállapított 
célértékekkel;

2. úgy véli, hogy egy összefüggő, hatékony 
európai közlekedéstechnológiai 
stratégiának összhangban kell lennie az 
EU 2020 stratégiával (COM(2010)2020) és 
az 1990-es csökkentési célkitűzésekkel, 
illetve teljes mértékben meg kell felelnie az 
„Útiterv az egységes európai közlekedési 
térség megvalósításához – Úton egy 
versenyképes és erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer felé” című 2011. évi 
fehér könyvnek (COM(2011)0144) a 
területi kohézió és a kiegyensúlyozott 
fejlődés szempontjából; ennek lehetővé 
kellene tennie az energiafogyasztás, 
közlekedési zaj, légszennyezés és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését; 
úgy véli, hogy az Európai Uniónak e 
célból 2020-ra, 2030-ra és 2050-ra 
vonatkozó célértékeket kell 
megállapítania;

Or. fr
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Módosítás 7
Jens Nilsson

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy amennyiben összefüggő, 
hatékony európai közlekedéstechnológiai 
stratégia kialakítására kerül sor, annak 
összhangban kell lennie az EU 2020 
stratégiával (COM(2010)2020) és az 1990-
es csökkentési célkitűzésekkel, illetve 
teljes mértékben meg kell felelnie az 
„Útiterv az egységes európai közlekedési 
térség megvalósításához – Úton egy 
versenyképes és erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer felé” című 2011. évi 
fehér könyvnek (COM(2011)0144) a 
területi kohézió és a kiegyensúlyozott 
fejlődés szempontjából; ennek lehetővé 
kellene tennie az energiafogyasztás, 
közlekedési zaj, légszennyezés és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
2020-ra, 2030-ra és 2050-ra megállapított 
célértékekkel;

2. úgy véli, hogy amennyiben összefüggő, 
hatékony európai közlekedéstechnológiai 
stratégia kialakítására kerül sor, annak 
összhangban kell lennie az EU 2020 
stratégiával (COM(2010)2020) és az 1990-
es csökkentési célkitűzésekkel, illetve 
teljes mértékben meg kell felelnie az 
„Útiterv az egységes európai közlekedési 
térség megvalósításához – Úton egy 
versenyképes és erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer felé” című 2011. évi 
fehér könyvnek (COM(2011)0144) a 
területi kohézió és a kiegyensúlyozott 
fejlődés szempontjából; ennek lehetővé 
kellene tennie az energiafogyasztás, 
közlekedési zaj, légszennyezés és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
2020-ra, 2030-ra és 2050-ra megállapított 
határozott célértékekkel;

Or. sv

Módosítás 8
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy e stratégiának olyan 
integrált modellen kell alapulnia, amelyben 
a régiók közötti kapcsolatoknak és a 
határokon átnyúló kapcsolatok hiányának 
nagy jelentőséget tulajdonítanak, illetve a 
multimodális közlekedés innovatív 
megoldásai csökkenthetik a regionális 
különbségeket és erősíthetik a területi 

(A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)
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kohéziót;

Or. fr

Módosítás 9
Iosif Matula

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy e stratégiának olyan 
integrált modellen kell alapulnia, amelyben 
a régiók közötti kapcsolatoknak és a 
határokon átnyúló kapcsolatok hiányának 
nagy jelentőséget tulajdonítanak, illetve a 
multimodális közlekedés innovatív 
megoldásai csökkenthetik a regionális 
különbségeket és erősíthetik a területi 
kohéziót;

3. hangsúlyozza, hogy e stratégiának olyan 
integrált, lineáris kialakítású modellen kell 
alapulnia, amelyben a régiók közötti 
kapcsolatoknak és a határokon átnyúló 
kapcsolatok hiányának nagy jelentőséget 
tulajdonítanak, illetve a multimodális 
közlekedés innovatív megoldásai 
csökkenthetik a regionális különbségeket 
és erősíthetik a területi kohéziót; tisztában 
van azzal, hogy a közlekedési hálózatok 
tekintetében jelenleg jelentős a különbség 
a régiók között, és felhívja a figyelmet, 
hogy a kohéziós fejlesztési célkitűzéssel 
összhangban lévő, kiegyensúlyozott 
fejlődés érdekében a legkedvezőtlenebb 
helyzetű és a távoli régiókban szükség van 
a fenntartható közlekedési technológiákba 
való befektetésre;

Or. ro

Módosítás 10
Maria do Céu Patrão Neves

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy e stratégiának olyan 
integrált modellen kell alapulnia, amelyben 
a régiók közötti kapcsolatoknak és a 

3. hangsúlyozza, hogy e stratégiának olyan 
integrált modellen kell alapulnia, amelyben 
a régiók közötti kapcsolatoknak és a 
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határokon átnyúló kapcsolatok hiányának 
nagy jelentőséget tulajdonítanak, illetve a 
multimodális közlekedés innovatív 
megoldásai csökkenthetik a regionális 
különbségeket és erősíthetik a területi 
kohéziót;

határokon átnyúló kapcsolatok hiányának 
nagy jelentőséget tulajdonítanak, fokozott 
szabályozás révén védik a közlekedők 
jogait a földrajzilag széttöredezett 
régiókban és a monopolhelyzetekben, 
figyelmet fordítva arra, hogy a 
szolgáltatás minimuma sztrájk esetén is 
biztosított legyen, illetve hangsúlyozza, 
hogy a multimodális közlekedés innovatív 
megoldásai csökkenthetik a regionális 
különbségeket és erősíthetik a területi 
kohéziót;

Or. pt

Módosítás 11
Jens Nilsson

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy e stratégiának olyan 
integrált modellen kell alapulnia, amelyben 
a régiók közötti kapcsolatoknak és a 
határokon átnyúló kapcsolatok hiányának 
nagy jelentőséget tulajdonítanak, illetve a 
multimodális közlekedés innovatív 
megoldásai csökkenthetik a regionális 
különbségeket és erősíthetik a területi 
kohéziót;

3. hangsúlyozza, hogy e stratégiának olyan 
integrált modellen kell alapulnia, amelyben 
a régiók közötti kapcsolatoknak és a 
határokon átnyúló kapcsolatok hiányának 
nagy jelentőséget tulajdonítanak, illetve a 
multimodális közlekedés innovatív 
megoldásai csökkenthetik a regionális 
különbségeket és erősíthetik a területi 
kohéziót; hangsúlyozza továbbá, hogy 
ennek a stratégiának tükröznie kell a 
különösen hátrányos helyzetben lévő 
régiók külön közlekedési megoldásokra 
való igényét, és ki kell használni az e 
megoldások által kínált lehetőségeket;

Or. sv

Módosítás 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy e stratégiának olyan 
integrált modellen kell alapulnia, amelyben 
a régiók közötti kapcsolatoknak és a 
határokon átnyúló kapcsolatok hiányának 
nagy jelentőséget tulajdonítanak, illetve a 
multimodális közlekedés innovatív 
megoldásai csökkenthetik a regionális 
különbségeket és erősíthetik a területi 
kohéziót;

3. hangsúlyozza, hogy e stratégiának olyan 
integrált modellen kell alapulnia, amelyben 
a régiók közötti kapcsolatoknak és a 
határokon átnyúló kapcsolatok hiányának 
nagy jelentőséget tulajdonítanak, illetve a 
multimodális közlekedés innovatív 
megoldásai elősegíthetik a munkaerő 
regionális és határokon átnyúló 
mobilitását, csökkenthetik a regionális 
különbségeket és erősíthetik a területi 
kohéziót;

Or. ro

Módosítás 13
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a jövőben nagyobb 
jelentőséget kell tulajdonítani és több 
finanszírozást kell biztosítani az Európa 
összekapcsolására irányuló 
mechanizmusnak, mivel ez a program 
biztosítja a létfontosságú infrastruktúrába 
való beruházást, ami növelheti Európa és 
régiói versenyképességét;

Or. ro

Módosítás 14
Iosif Matula

Véleménytervezet
4 bekezdés



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

HU

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy minden európai régiónak 
és ezek munkaerőpiacainak részesülnie kell 
e stratégia előnyeiből, illetve hangsúlyozza 
a regionális sajátosságok és lehetőségek 
számbavételének szükségességét, 
különösen a tisztább közlekedési módok 
fejlesztése során;

4. úgy véli, hogy minden európai régiónak 
és ezek munkaerőpiacainak részesülnie kell 
e stratégia előnyeiből, illetve hangsúlyozza 
a regionális sajátosságok és lehetőségek 
számbavételének szükségességét, 
különösen a tisztább közlekedési módok 
fejlesztése során; felszólítja a különböző 
szintű hatóságokat és az érdekelt feleket, 
hogy a fenntartható mobilitás területének 
innovációja céljából hozzanak létre 
partnerségeket;

Or. ro

Módosítás 15
Jens Nilsson

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fenntartja, hogy az uniós strukturális 
alapok keretében végrehajtott beruházások, 
illetve a beruházási alapok nagy segítséget 
jelenthetnek a fenntartható mobilitásra 
alkalmazott intelligens szakosodás 
fejlesztésében;

5. fenntartja, hogy az uniós strukturális 
alapok keretében végrehajtott beruházások, 
illetve a beruházási alapok nagy 
lehetőségeket teremthetnek az európai 
régiókban a fenntartható mobilitásra 
alkalmazott intelligens szakosodás 
fejlesztésére;

Or. sv

Módosítás 16
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fenntartja, hogy az uniós strukturális 5. fenntartja, hogy az uniós strukturális 
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alapok keretében végrehajtott beruházások, 
illetve a beruházási alapok nagy segítséget 
jelenthetnek a fenntartható mobilitásra 
alkalmazott intelligens szakosodás 
fejlesztésében;

alapok keretében végrehajtott beruházások, 
illetve a beruházási alapok nagy segítséget 
jelenthetnek a fenntartható mobilitásra 
alkalmazott kutatás és intelligens 
szakosodás fejlesztésében;

Or. lt

Módosítás 17
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

úgy véli, hogy a nagyobb hatékonyság 
érdekében a technológiai kutatásban 
figyelembe kell venni a regionális 
sajátosságokat és különböző 
követelményeket, amelyek az Unió 
területén infrastrukturális tekintetben 
felmerülnek; 

Or. ro

Módosítás 18
Iosif Matula

Véleménytervezet
5 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) ösztönzi a nemzeti és regionális 
hatóságokat, hogy dolgozzanak ki az 
intelligens szakosodáson alapuló kutatási 
és innovációs stratégiákat annak 
érdekében, hogy hatékonyabban lehessen 
felhasználni a strukturális alapokat és 
fokozni lehessen az állami és magánszféra 
beruházásai közötti szinergiákat;

Or. ro
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Módosítás 19
Jens Nilsson

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet ezzel kapcsolatban, hogy az 
innovatív technológiára vonatkozó 
stratégiát a területek sajátosságai 
szemszögéből kell átgondolni, mivel ebben 
az összefüggésben az egyenmegoldások 
nem vezetnek eredményre; úgy véli 
például, hogy a szigetes, hegyes vagy 
ritkán lakott régiók sajátos potenciállal 
bírnak, amely megfelelő és innovatív 
mobilitási megoldásokat kíván;

6. emlékeztet ezzel kapcsolatban, hogy az 
innovatív technológiára vonatkozó 
stratégiát a területek sajátosságai 
szemszögéből kell átgondolni, mivel ebben 
az összefüggésben az egyenmegoldások 
nem vezetnek eredményre; úgy véli 
például, hogy a szigetes, hegyes, legkülső
vagy ritkán lakott régiók sajátos 
potenciállal bírnak, amely olyan megfelelő 
és innovatív mobilitási megoldásokat 
kíván, amelyek révén e régiók gazdasági 
növekedési potenciálja felszabadul;

Or. sv

Módosítás 20
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet ezzel kapcsolatban, hogy az 
innovatív technológiára vonatkozó 
stratégiát a területek sajátosságai 
szemszögéből kell átgondolni, mivel ebben 
az összefüggésben az egyenmegoldások 
nem vezetnek eredményre; úgy véli 
például, hogy a szigetes, hegyes vagy 
ritkán lakott régiók sajátos potenciállal 
bírnak, amely megfelelő és innovatív 
mobilitási megoldásokat kíván;

6. emlékeztet ezzel kapcsolatban, hogy az 
innovatív technológiára vonatkozó 
stratégiát a területek sajátosságai és 
különlegességei szemszögéből kell 
átgondolni, mivel ebben az összefüggésben 
az egyenmegoldások nem vezetnek 
eredményre; úgy véli például, hogy a 
szigetes, hegyes vagy ritkán lakott régiók 
sajátos potenciállal bírnak, amely 
megfelelő és innovatív mobilitási 
megoldásokat kíván; különösen támogatja, 
hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a 
sajátos területi hátrányoktól szenvedő 
régiókra, ezért emlékeztet arra, hogy 
megfelelő forrásokat kell biztosítani a 
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legkevésbé fejlett régiók szükségleteihez 
igazított közlekedési infrastruktúrákhoz; 
ragaszkodik ahhoz is, hogy szükség van a 
harmadik országokhoz kapcsolódó 
regionális közlekedési infrastruktúrák 
fejlesztésére, különösen a legkülső régiók 
esetében;

Or. fr

Módosítás 21
Iosif Matula

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet ezzel kapcsolatban, hogy az 
innovatív technológiára vonatkozó 
stratégiát a területek sajátosságai 
szemszögéből kell átgondolni, mivel ebben 
az összefüggésben az egyenmegoldások 
nem vezetnek eredményre; úgy véli 
például, hogy a szigetes, hegyes vagy 
ritkán lakott régiók sajátos potenciállal 
bírnak, amely megfelelő és innovatív 
mobilitási megoldásokat kíván;

6. emlékeztet ezzel kapcsolatban, hogy az 
innovatív technológiára vonatkozó 
stratégiát a területek sajátosságai 
szemszögéből kell átgondolni, mivel ebben 
az összefüggésben az egyenmegoldások 
nem vezetnek eredményre; úgy véli 
például, hogy a szigetes, hegyes vagy 
ritkán lakott régiók sajátos potenciállal 
bírnak, amely megfelelő és innovatív 
mobilitási megoldásokat kíván; 
ragaszkodik a hasonló fejlesztési 
potenciállal bíró régiók közötti 
együttműködés megerősítéséhez annak 
érdekében, hogy megvalósulhasson a 
legjobb gyakorlatok cseréje;

Or. ro

Módosítás 22
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a közlekedés 
fenntartható mobilitása érekében a 
biztonsági normákat és az intelligens 
közlekedési rendszereket a lehető 
leghamarabb harmonizálni kell uniós 
szinten;

Or. ro

Módosítás 23
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli, hogy tovább kell ösztönözni az 
európai, nemzeti, regionális, helyi és 
határokon átnyúló szintű kutatási és 
innovációs támogatásokhoz kapcsolódó 
adminisztratív eljárások egyszerűsítését
világos és átlátható jogi keretrendszer 
létrehozása érdekében;

7. ragaszkodik ahhoz, hogy tovább kell
egyszerűsíteni az európai, nemzeti, 
regionális, helyi és határokon átnyúló 
szintű kutatási és innovációs 
támogatásokhoz kapcsolódó adminisztratív
eljárásokat világos és átlátható jogi 
keretrendszer létrehozása érdekében;

Or. fr

Módosítás 24
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy a városi területeken és a 
nagyon sűrűn lakott régiókban kialakuló 
közúti torlódások csökkentése érdekében 
fontos, hogy – párhuzamosan a már 
meglévő közlekedési eszközök 
hatékonyságának javításával – a 
technológiai fejlődés lehetővé tegye az 
alternatív közlekedési megoldásokat és 



AM\934395HU.doc 15/17 PE510.550v01-00

HU

ösztönözze ezek alkalmazását;

Or. ro

Módosítás 25
Jens Nilsson

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ösztönzi a Bizottságot, hogy ne csak a 
városi területekre összpontosítsa a 
tömegközlekedést, hanem biztosítsa 
minden régió mobilitását, különösen a 
leghátrányosabb helyzetben lévőkét az 
integrált területi kohézió érdekében;

8. úgy véli, hogy egy európai 
közlekedéstechnológiai stratégia célja, 
hogy biztosítsa minden régió mobilitását, 
különösen a legkülső régiókét és a
leghátrányosabb helyzetben lévőkét az 
integrált területi kohézió érdekében, és 
azzal a céllal, hogy felszabadítsa egész 
Európa növekedési potenciálját;

Or. sv

Módosítás 26
Iosif Matula

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ösztönzi a Bizottságot, hogy ne csak a 
városi területekre összpontosítsa a 
tömegközlekedést, hanem biztosítsa 
minden régió mobilitását, különösen a 
leghátrányosabb helyzetben lévőkét az 
integrált területi kohézió érdekében;

8. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
összpontosítsa a tömegközlekedést a 
Partnerség a fenntartható város- és 
vidékfejlesztésért (RURBAN) értelmében 
és egyúttal biztosítsa minden régió 
mobilitását, különösen a leghátrányosabb 
helyzetben lévőkét az integrált területi 
kohézió érdekében;

Or. ro
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Módosítás 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ösztönzi a Bizottságot, hogy ne csak a 
városi területekre összpontosítsa a 
tömegközlekedést, hanem biztosítsa 
minden régió mobilitását, különösen a 
leghátrányosabb helyzetben lévőkét az 
integrált területi kohézió érdekében;

8. ösztönzi a Bizottságot, hogy ne csak a 
városi területekre összpontosítsa a 
tömegközlekedést, hanem biztosítsa 
minden régió mobilitását, különösen a 
leghátrányosabb helyzetben lévőkét e 
régiók elnéptelenedésének 
megakadályozása és az integrált területi 
kohézió érdekében;

Or. ro

Módosítás 28
Jens Nilsson

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. üdvözli a Bizottság közlekedési kutatási 
és innovációs felügyeleti és információs 
rendszer (TRIMIS) létrehozására tett 
javaslatát; kiemeli a regionális politikai 
döntéshozók rendszeres, ingyenes, 
könnyen hozzáférhető és megbízható 
információkkal való ellátásának 
fontosságát; sajnálja, hogy mind a mai 
napig igen bonyolult hozzáférni a 
közlekedési projektek uniós 
finanszírozására vonatkozó 
információkhoz.

9. üdvözli a Bizottság közlekedési kutatási 
és innovációs felügyeleti és információs 
rendszer (TRIMIS) létrehozására tett 
javaslatát; kiemeli a regionális politikai 
döntéshozók rendszeres, ingyenes, 
könnyen hozzáférhető és megbízható 
információkkal való ellátásának 
fontosságát; úgy véli, hogy javítani kell az 
ilyen tájékoztatást;

Or. sv

Módosítás 29
Iosif Matula
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Véleménytervezet
9 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) javasolja, hogy az Európai Bizottság 
dolgozzon ki olyan kezdeményezéseket, 
amelyek azonosítják és kompenzálják a 
fenntartható városfejlesztési terveket, mint 
például a RegioStars-díj;

Or. ro

Módosítás 30
Jens Nilsson

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. úgy véli, hogy minden állami 
támogatást a hatályos uniós 
jogszabályokkal összhangban kell 
nyújtani, beleértve a kutatási, fejlesztési és 
innovációs tevékenységet, illetve a 
közlekedési és infrastrukturális 
tevékenységek finanszírozását szabályozó 
rendelkezéseket; úgy véli azonban, hogy 
az állami támogatásokra vonatkozó 
európai szabályoknak megfelelően 
tekintetbe kell venniük az egyes régiókra 
jellemző sajátos hátrányokat.

Or. sv


