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Pakeitimas 1
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad ES turi parengti tikrą 
bendrąją transporto politiką ir taip visiems 
regionams užtikrinti tinkamą transportą; 
ragina valstybes nares užtikrinti, kad
įvairiais modeliais būtų išreiškiamas
perėjimas prie tvaresnio judumo;

1. primena, kad ES turi parengti tikrą 
bendrąją transporto politiką ir taip 
užtikrinti galimybes naudotis tinkamu 
transportu Europos regionuose ir tarp jų; 
ragina valstybes nares ir regionus 
užtikrinti, kad įvairiais modeliais didesnis 
prioritetas būtų teikiamas iš tikrųjų 
tvariam judumui;

Or. sv

Pakeitimas 2
Iosif Matula

Nuomonės projektas
1 dalies įžanginė dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad ES turi parengti tikrą 
bendrąją transporto politiką ir taip visiems 
regionams užtikrinti tinkamą transportą; 
ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
įvairiais modeliais būtų išreiškiamas 
perėjimas prie tvaresnio judumo;

1. primena, kad ES turi parengti tikrą 
bendrąją transporto politiką ir taip visiems 
regionams užtikrinti tinkamą transportą; 
ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
įvairiais modeliais būtų išreiškiamas 
perėjimas prie tvaresnio judumo; pabrėžia, 
kad būtina skatinti veiksmingą praktiką, 
taikomą tvaraus transporto srityje, 
siekiant šia praktika naudotis ir ją 
įgyvendinti platesniu mastu;

Or. ro

Pakeitimas 3
Patrice Tirolien



PE510.550v01-00 4/17 AM\934395LT.doc

LT

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad ES turi parengti tikrą 
bendrąją transporto politiką ir taip visiems 
regionams užtikrinti tinkamą transportą; 
ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
įvairiais modeliais būtų išreiškiamas 
perėjimas prie tvaresnio judumo;

1. primena, kad ES turi parengti tikrą 
bendrąją transporto politiką ir taip visiems 
regionams užtikrinti tinkamą transportą, 
taip pat šio transporto jungtis regionuose, 
valstybėse narėse ir ES mastu; ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad įvairiais 
modeliais būtų išreiškiamas perėjimas prie 
tvaresnio judumo;

Or. fr

Pakeitimas 4
Iosif Matula

Nuomonės projektas
1 dalies a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

a) rekomenduoja vietos valdžiai plėtoti 
gerosios praktikos pavyzdžius, 
įgyvendinant tvaraus judumo mieste 
planus ir glaudžiai konsultuojantis su 
pilietine visuomene;

Or. ro

Pakeitimas 5
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad veiksminga Europos 
transporto technologijų strategija turi 
apimti visus Europos Sąjungos regionus, 
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siekiant užtikrinti veiksmingą asmenų ir 
prekių judėjimą, taigi ir skatinti tikros 
Europos bendrosios rinkos kūrimą;

Or. ro

Pakeitimas 6
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad, siekiant parengti nuoseklią
ir veiksmingą Europos transporto 
technologijų strategiją, ją būtina suderinti
su 2020 m. Europos strategija 
(COM(2010) 2020) ir 1990 m. nustatytais 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslais, be 
to, teritorinės sanglaudos ir darnaus 
vystymosi požiūriais ši strategija turi 
visiškai atitikti 2011 m. Baltąją transporto 
knygą „Bendros Europos transporto erdvės 
kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamos transporto 
sistemos kūrimas“ (COM(2011) 0144). Ši 
strategija turėtų suteikti galimybę 
sumažinti energijos suvartojimą, eismo 
triukšmą, eismo poreikius, oro teršalus ir 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir pagal ją turėtų būti įgyvendinami
iki 2020, 2030 ir 2050 m. užsibrėžti tikslai;

2. mano, kad nuosekli ir veiksminga
Europos transporto technologijų strategija 
turi būti suderinta su 2020 m. Europos 
strategija (COM(2010) 2020) ir 1990 m. 
nustatytais išmetamųjų teršalų mažinimo 
tikslais, be to, teritorinės sanglaudos ir 
darnaus vystymosi požiūriais ši strategija 
turi visiškai atitikti 2011 m. Baltąją 
transporto knygą „Bendros Europos 
transporto erdvės kūrimo planas. 
Konkurencingos efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamos transporto sistemos 
kūrimas“ (COM(2011) 0144). Ši strategija 
turėtų suteikti galimybę sumažinti 
energijos suvartojimą, eismo triukšmą, 
eismo poreikius, oro teršalus ir išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį; 
pabrėžia, kad šiuo tikslu Europos Sąjunga 
turi nustatyti tikslus iki 2020, 2030 ir 
2050 m.;

Or. fr

Pakeitimas 7
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad, siekiant parengti nuoseklią ir 
veiksmingą Europos transporto 
technologijų strategiją, ją būtina suderinti 
su 2020 m. Europos strategija 
(COM(2010) 2020) ir 1990 m. nustatytais 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslais, be 
to, teritorinės sanglaudos ir darnaus 
vystymosi požiūriais ši strategija turi 
visiškai atitikti 2011 m. Baltąją transporto 
knygą „Bendros Europos transporto erdvės 
kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamos transporto 
sistemos kūrimas“ (COM(2011) 0144). Ši 
strategija turėtų suteikti galimybę 
sumažinti energijos suvartojimą, eismo 
triukšmą, eismo poreikius, oro teršalus ir 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir pagal ją turėtų būti įgyvendinami 
iki 2020, 2030 ir 2050 m. užsibrėžti tikslai;

2. mano, kad, siekiant parengti nuoseklią ir 
veiksmingą Europos transporto 
technologijų strategiją, ją būtina suderinti 
su 2020 m. Europos strategija 
(COM(2010) 2020) ir 1990 m. nustatytais 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslais, be 
to, teritorinės sanglaudos ir darnaus 
vystymosi požiūriais ši strategija turi 
visiškai atitikti 2011 m. Baltąją transporto 
knygą „Bendros Europos transporto erdvės 
kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamos transporto 
sistemos kūrimas“ (COM(2011) 0144). Ši 
strategija turėtų suteikti galimybę 
sumažinti energijos suvartojimą, eismo 
triukšmą, eismo poreikius, oro teršalus ir 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir pagal ją turėtų būti įgyvendinami 
iki 2020, 2030 ir 2050 m. užsibrėžti dideli 
tikslai;

Or. sv

Pakeitimas 8
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ši strategija turėtų būti 
grindžiama integruotu modeliu, kuriame 
daugiausia dėmesio būtų skiriama 
tarpregioninėms jungtims ir trūkstamoms 
tarpvalstybinėms jungtims, o priimant 
novatoriškus su daugiarūšiu vežimu 
susijusius sprendimus būtų galima mažinti 
regionų skirtumus ir didinti teritorinę 
sanglaudą;

3. pabrėžia, kad ši strategija turi būti 
grindžiama integruotu modeliu, kuriame 
daugiausia dėmesio būtų skiriama 
tarpregioninėms jungtims ir trūkstamoms 
tarpvalstybinėms jungtims, o priimant 
novatoriškus su daugiarūšiu vežimu 
susijusius sprendimus būtų galima mažinti 
regionų skirtumus ir didinti teritorinę 
sanglaudą;

Or. fr
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Pakeitimas 9
Iosif Matula

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ši strategija turėtų būti 
grindžiama integruotu modeliu, kuriame 
daugiausia dėmesio būtų skiriama 
tarpregioninėms jungtims ir trūkstamoms 
tarpvalstybinėms jungtims, o priimant 
novatoriškus su daugiarūšiu vežimu 
susijusius sprendimus būtų galima mažinti 
regionų skirtumus ir didinti teritorinę 
sanglaudą;

3. pabrėžia, kad ši strategija turėtų būti 
grindžiama integruotu linijinės plėtros 
modeliu, kuriame daugiausia dėmesio būtų 
skiriama tarpregioninėms jungtims ir 
trūkstamoms tarpvalstybinėms jungtims, o 
priimant novatoriškus su daugiarūšiu 
vežimu susijusius sprendimus būtų galima 
mažinti regionų skirtumus ir didinti
teritorinę sanglaudą; pripažįsta, kad šiuo 
metu regionų transporto tinklai labai 
skiriasi, ir atkreipia dėmesį į tai, kad 
būtina investuoti į tvarias transporto 
technologijas regionuose, kuriuose 
nepalankiausios sąlygos, ir atokiuose 
regionuose, siekiant darnaus vystymosi, 
atitinkančio sanglaudos tikslą;
.

Or. ro

Pakeitimas 10
Maria do Céu Patrão Neves

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ši strategija turėtų būti 
grindžiama integruotu modeliu, kuriame 
daugiausia dėmesio būtų skiriama 
tarpregioninėms jungtims ir trūkstamoms 
tarpvalstybinėms jungtims, o priimant 
novatoriškus su daugiarūšiu vežimu 
susijusius sprendimus būtų galima mažinti 
regionų skirtumus ir didinti teritorinę 

3. pabrėžia, kad ši strategija turėtų būti 
grindžiama integruotu modeliu, kuriame 
daugiausia dėmesio būtų skiriama 
tarpregioninėms jungtims ir trūkstamoms 
tarpvalstybinėms jungtims ir, taikant 
griežtesnes taisykles, būtų saugomos 
keleivių teisės geografiškai izoliuotuose 
regionuose bei monopolinių situacijų 
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sanglaudą; atvejais, kartu užtikrinant būtiniausių 
paslaugų teikimą streiko atveju, o 
priimant novatoriškus su daugiarūšiu 
vežimu susijusius sprendimus būtų galima 
mažinti regionų skirtumus ir didinti 
teritorinę sanglaudą;

Or. pt

Pakeitimas 11
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ši strategija turėtų būti 
grindžiama integruotu modeliu, kuriame 
daugiausia dėmesio būtų skiriama 
tarpregioninėms jungtims ir trūkstamoms 
tarpvalstybinėms jungtims, o priimant 
novatoriškus su daugiarūšiu vežimu 
susijusius sprendimus būtų galima mažinti 
regionų skirtumus ir didinti teritorinę 
sanglaudą;

3. pabrėžia, kad ši strategija turėtų būti 
grindžiama integruotu modeliu, kuriame 
daugiausia dėmesio būtų skiriama 
tarpregioninėms jungtims ir trūkstamoms 
tarpvalstybinėms jungtims, o priimant 
novatoriškus su daugiarūšiu vežimu 
susijusius sprendimus būtų galima mažinti 
regionų skirtumus ir didinti teritorinę 
sanglaudą; be to, pabrėžia, kad taikant šią 
strategiją turėtų būti patenkintas 
konkrečių transporto modelių poreikis 
regionuose, kuriuose yra ypatingų 
kliūčių, ir naudojamasi šių modelių 
teikiamomis galimybėmis;

Or. sv

Pakeitimas 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ši strategija turėtų būti 
grindžiama integruotu modeliu, kuriame 

3. pabrėžia, kad ši strategija turėtų būti 
grindžiama integruotu modeliu, kuriame 
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daugiausia dėmesio būtų skiriama 
tarpregioninėms jungtims ir trūkstamoms 
tarpvalstybinėms jungtims, o priimant 
novatoriškus su daugiarūšiu vežimu 
susijusius sprendimus būtų galima mažinti 
regionų skirtumus ir didinti teritorinę 
sanglaudą;

daugiausia dėmesio būtų skiriama 
tarpregioninėms jungtims ir trūkstamoms 
tarpvalstybinėms jungtims, o priimant 
novatoriškus su daugiarūšiu vežimu 
susijusius sprendimus būtų galima skatinti 
darbuotojų judumą regionų ir 
tarpvalstybiniu lygmeniu, mažinti regionų 
skirtumus ir didinti teritorinę sanglaudą;

Or. ro

Pakeitimas 13
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad ateityje didesnę reikšmę ir 
didesnį finansavimą reikėtų teikti 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei, 
nes šia programa užtikrinamos 
investicijos į svarbiausius infrastruktūros 
objektus, o tai gali skatinti Europos ir jos 
regionų konkurencingumą;

Or. ro

Pakeitimas 14
Iosif Matula

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad visi Europos regionai ir 
atitinkama jų darbo jėga turėtų pasinaudoti 
šia strategija, ir pabrėžia, kad būtina 
atsižvelgti į regionų ypatumus ir 
galimybes, visų pirma plėtojant mažiau 
taršias transporto rūšis;

4. mano, kad visi Europos regionai ir 
atitinkama jų darbo jėga turėtų pasinaudoti 
šia strategija, ir pabrėžia, kad būtina 
atsižvelgti į regionų ypatumus ir 
galimybes, visų pirma plėtojant mažiau 
taršias transporto rūšis; ragina antrinio 
lygmens institucijas ir suinteresuotąsias 
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šalis kurti partnerystes, skatinant 
inovacijas tvaraus judumo srityje;

Or. ro

Pakeitimas 15
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. teigia, kad iš ES struktūrinių fondų ir 
investicinių fondų vykdomos investicijos
galėtų būti labai naudingos plėtojant 
tvariam judumui taikomą pažangiąją 
specializaciją;

5. teigia, kad iš ES struktūrinių fondų ir 
investicinių fondų vykdomos investicijos 
galėtų padėti atverti plačias perspektyvas 
plėtojant tvariam judumui taikomą 
pažangiąją specializaciją Europos 
regionuose;

Or. sv

Pakeitimas 16
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. teigia, kad iš ES struktūrinių fondų ir 
investicinių fondų vykdomos investicijos 
galėtų būti labai naudingos plėtojant 
tvariam judumui taikomą pažangiąją 
specializaciją;

5. teigia, kad iš ES struktūrinių fondų ir 
investicinių fondų vykdomos investicijos 
galėtų būti labai naudingos plėtojant
mokslinius tyrimus ir tvariam judumui 
taikomą pažangiąją specializaciją;

Or. lt

Pakeitimas 17
Petru Constantin Luhan
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Nuomonės projektas
5 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

mano, kad atliekant technologinius 
mokslinius tyrimus turi būti atsižvelgiama 
į visus regionų ypatumus ir skirtingus su 
infrastruktūra susijusius reikalavimus, 
taikomus Sąjungos teritorijoje, kad 
technologiniai moksliniai tyrimai būtų 
veiksmingesni;

Or. ro

Pakeitimas 18
Iosif Matula

Nuomonės projektas
5 dalies a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

a) skatina nacionalines ir regionines 
institucijas rengti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų strategijas, pagrįstas pažangiąja 
specializacija, kad būtų veiksmingiau 
panaudojami struktūriniai fondai ir 
didinama viešojo bei privačiojo sektorių 
investicijų sąveika;

Or. ro

Pakeitimas 19
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atsižvelgdamas į tai primena, kad 
inovacinių technologijų strategija turi būti 
apgalvota atsižvelgiant į teritorijų 

6. atsižvelgdamas į tai primena, kad 
inovacinių technologijų strategija turi būti 
apgalvota atsižvelgiant į teritorijų 
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ypatybes, todėl nebus taikomas visiems 
vienodos tvarkos principas; mano, kad, 
pvz., salos, kalnuoti ir retai apgyvendinti 
regionai turi savitas galimybes, kurios 
reikalauja priimti tinkamus ir naujoviškus 
su judumu susijusius sprendimus;

ypatybes, todėl nebus taikomas visiems 
vienodos tvarkos principas; mano, kad, 
pvz., salos, kalnuoti, atokiausi ir retai 
apgyvendinti regionai turi savitas 
galimybes, kurios reikalauja priimti 
tinkamus ir naujoviškus su judumu 
susijusius sprendimus, kad taip pat būtų 
išnaudotas šių regionų ekonomikos 
augimo potencialas;

Or. sv

Pakeitimas 20
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atsižvelgdamas į tai primena, kad 
inovacinių technologijų strategija turi būti 
apgalvota atsižvelgiant į teritorijų 
ypatybes, todėl nebus taikomas visiems 
vienodos tvarkos principas; mano, kad, 
pvz., salos, kalnuoti ir retai apgyvendinti 
regionai turi savitas galimybes, kurios 
reikalauja priimti tinkamus ir naujoviškus 
su judumu susijusius sprendimus;

6. atsižvelgdamas į tai primena, kad 
inovacinių technologijų strategija turi būti 
apgalvota atsižvelgiant į teritorijų ypatybes
ir savitumus, todėl nebus taikomas visiems 
vienodos tvarkos principas; mano, kad,
pvz., salos, kalnuoti ir retai apgyvendinti 
regionai turi savitas galimybes, kurios 
reikalauja priimti tinkamus ir naujoviškus 
su judumu susijusius sprendimus; visų 
pirma pritaria tam, kad ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas regionams, kuriuose 
yra konkrečių teritorinių apribojimų, ir 
primena, kad būtina skirti daug lėšų 
pritaikytai transporto infrastruktūrai 
mažiausiai išsivysčiusiuose regionuose; 
taip pat pabrėžia, kad reikia plėtoti 
regioninę transporto infrastruktūrą, 
apimančią trečiąsias šalis, ypač
atokiausiuose regionuose;

Or. fr

Pakeitimas 21
Iosif Matula
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atsižvelgdamas į tai primena, kad 
inovacinių technologijų strategija turi būti 
apgalvota atsižvelgiant į teritorijų 
ypatybes, todėl nebus taikomas visiems 
vienodos tvarkos principas; mano, kad, 
pvz., salos, kalnuoti ir retai apgyvendinti
regionai turi savitas galimybes, kurios 
reikalauja priimti tinkamus ir naujoviškus 
su judumu susijusius sprendimus;

6. atsižvelgdamas į tai primena, kad 
inovacinių technologijų strategija turi būti 
apgalvota atsižvelgiant į teritorijų 
ypatybes, todėl nebus taikomas visiems 
vienodos tvarkos principas; mano, kad, 
pvz., salos, kalnuoti ir retai apgyvendinti 
regionai turi savitas galimybes, kurios 
reikalauja priimti tinkamus ir naujoviškus 
su judumu susijusius sprendimus; 
primygtinai ragina stiprinti regionų, 
kuriuose galima panaši raida, 
bendradarbiavimą, siekiant plėtoti 
keitimąsi įgyvendinama gerąja praktika;

Or. ro

Pakeitimas 22
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad, siekiant užtikrinti tvarų 
transporto judumą, Sąjungos mastu turi 
būti kuo greičiau suderinti saugos 
standartai ir pažangios transporto 
sistemos;

Or. ro

Pakeitimas 23
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad būtina toliau skatinti
paprastinti administracines mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo procedūras 
Europos, nacionaliniu, regionų, vietos ir 
tarpvalstybiniu lygmenimis, siekiant 
sukurti aiškią ir skaidrią teisinę sistemą;

7. pabrėžia, kad būtina labiau paprastinti 
administracines mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo procedūras Europos, 
nacionaliniu, regionų, vietos ir 
tarpvalstybiniu lygmenimis, siekiant 
sukurti aiškią ir skaidrią teisinę sistemą;

Or. fr

Pakeitimas 24
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad siekiant mažinti grūstis 
keliuose miesto teritorijose ir labai tankiai 
gyvenamuose regionuose, kartu didinant 
jau naudojamų transporto priemonių 
efektyvumą, svarbu užtikrinti, kad 
technologijų pažanga padėtų priimti 
alternatyvius transporto sprendimus ir 
skatintų juos taikyti;

Or. ro

Pakeitimas 25
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina Komisiją viešojo transporto 
paslaugų nesutelkti tik miesto vietovėse, 
bet taip pat užtikrinti judumą visuose 
regionuose, visų pirma labiausiai 
nepasiturinčiuose, siekiant integruotos 

8. mano, kad Europos transporto
technologijų strategijos tikslas turėtų būti 
užtikrinti judumą visuose regionuose, visų 
pirma atokiausiuose ir labiausiai 
nepasiturinčiuose regionuose, siekiant 
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teritorinės sanglaudos; integruotos teritorinės sanglaudos ir norint 
išnaudoti visos Europos augimo 
potencialą;

Or. sv

Pakeitimas 26
Iosif Matula

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina Komisiją viešojo transporto 
paslaugų nesutelkti tik miesto vietovėse, 
bet taip pat užtikrinti judumą visuose 
regionuose, visų pirma labiausiai 
nepasiturinčiuose, siekiant integruotos 
teritorinės sanglaudos;

8. ragina Komisiją atsižvelgiant į miesto ir 
kaimo tvaraus vystymosi partnerystę 
(RURBAN) sutelkti viešojo transporto 
paslaugas, taip pat užtikrinti judumą 
visuose regionuose, visų pirma labiausiai 
nepasiturinčiuose, siekiant integruotos 
teritorinės sanglaudos;

Or. ro

Pakeitimas 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina Komisiją viešojo transporto 
paslaugų nesutelkti tik miesto vietovėse, 
bet taip pat užtikrinti judumą visuose 
regionuose, visų pirma labiausiai 
nepasiturinčiuose, siekiant integruotos 
teritorinės sanglaudos;

8. ragina Komisiją viešojo transporto 
paslaugų nesutelkti tik miesto vietovėse, 
bet taip pat užtikrinti judumą visuose 
regionuose, visų pirma labiausiai 
nepasiturinčiuose, siekti, kad juose 
nemažėtų gyventojų, ir imtis veiksmų 
siekiant integruotos teritorinės sanglaudos;

Or. ro
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Pakeitimas 28
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
dėl Transporto mokslinių tyrimų ir 
inovacijų stebėjimo ir informacijos 
sistemos (angl. TRIMIS) įsteigimo; 
pabrėžia reguliariai ir nemokamai 
teikiamos lengvai prieinamos ir patikimos 
informacijos svarbą regionų politikos 
kūrėjams; apgailestauja, kad iki šiol vis 
dar labai sunku susipažinti su informacija 
apie transporto projektų finansavimą ES 
lėšomis.

9. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
dėl Transporto mokslinių tyrimų ir 
inovacijų stebėjimo ir informacijos 
sistemos (angl. TRIMIS) įsteigimo; 
pabrėžia reguliariai ir nemokamai 
teikiamos lengvai prieinamos ir patikimos 
informacijos svarbą regionų politikos 
kūrėjams; mano, kad tokio pobūdžio 
informacijos teikimą būtų galima 
tobulinti.

Or. sv

Pakeitimas 29
Iosif Matula

Nuomonės projektas
9 dalies a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

a) rekomenduoja Europos Komisijai 
plėtoti iniciatyvas, kuriomis nustatomi ir 
kompensuojami tvarios miestų plėtros 
projektai, pavyzdžiui, „RegioStars“ 
apdovanojimai;

Or. ro

Pakeitimas 30
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. mano, kad teikiant viešąją pagalbą 
būtina laikytis galiojančių ES teisės aktų, 
susijusių su valstybės pagalba, taip pat 
nuostatų, kuriomis reglamentuojama 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
inovacijų veikla ir transporto veiklos bei 
infrastruktūros finansavimas; tačiau 
mano, kad pagal ES taisykles, susijusias 
su valstybės pagalba, turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į tam tikruose regionuose 
kylančias ypatingas kliūtis.

Or. sv


