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

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

2012/2298(INI)

26.4.2013

GROZĪJUMI Nr.
1 - 30

Atzinuma projekts
Jean-Jacob Bicep
(PE508.036v01-00)

Eiropas transporta tehnoloģiju stratēģijas izstrāde ilgtspējīgas mobilitātes 
nodrošināšanai nākotnē
(2012/2298(INI))



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

LV

AM_Com_NonLegOpinion



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

LV

Grozījums 1
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka ES ir jāizstrādā patiesi 
kopēja transporta politika, nodrošinot 
piemērotu transportu visos reģionos; 
aicina dalībvalstis nodrošināt, ka modeļu 
kombinācija atspoguļo virzību uz 
ilgtspējīgu mobilitāti;

1. atgādina, ka ES ir jāizstrādā patiesi
kopēja transporta politika, nodrošinot 
piemērota transporta pieejamību Eiropas
reģionos un to starpā; aicina dalībvalstis 
un reģionus nodrošināt, ka transporta 
veidu klāsts atspoguļo to, ka patiesi 
ilgtspējīgai mobilitātei ir piešķirta 
vislielākā prioritāte;

Or. sv

Grozījums 2
Iosif Matula

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka ES ir jāizstrādā patiesi 
kopēja transporta politika, nodrošinot 
piemērotu transportu visos reģionos; aicina 
dalībvalstis nodrošināt, ka modeļu 
kombinācija atspoguļo virzību uz 
ilgtspējīgu mobilitāti;

1. atgādina, ka ES ir jāizstrādā patiesi 
kopēja transporta politika, nodrošinot 
piemērotu transportu visos reģionos; aicina 
dalībvalstis nodrošināt, ka transporta veidu 
klāsts atspoguļo virzību uz ilgtspējīgu 
mobilitāti; uzsver, ka ir jāveicina 
pašreizējā sekmīgā prakse ilgtspējīga 
transporta jomā, lai to izmantotu un 
īstenotu plašākā mērogā;

Or. ro

Grozījums 3
Patrice Tirolien
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka ES ir jāizstrādā patiesi 
kopēja transporta politika, nodrošinot 
piemērotu transportu visos reģionos; aicina 
dalībvalstis nodrošināt, ka modeļu 
kombinācija atspoguļo virzību uz 
ilgtspējīgu mobilitāti;

1. atgādina, ka ES ir jāizstrādā patiesi 
kopēja transporta politika, nodrošinot 
piemērotu transportu visos reģionos, kā arī 
tā saskaņotību reģionos, dalībvalstīs un 
Eiropas mērogā; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka transporta veidu klāsts
atspoguļo virzību uz ilgtspējīgu mobilitāti;

Or. fr

Grozījums 4
Iosif Matula

Atzinuma projekts
1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

a) iesaka vietējām iestādēm attīstīt 
paraugprakses piemērus, ciešā saziņā ar 
pilsonisko sabiedrību īstenojot ilgtspējīgas 
mobilitātes plānus pilsētās;

Or. ro

Grozījums 5
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka efektīvai Eiropas 
transporta tehnoloģiju stratēģijai ir 
jāaptver visi Eiropas Savienības reģioni, 
lai veidotu efektīvu pasažieru un kravu 
pārvadājumu apriti un tādā veidā sekmētu 
patiesi vienota Eiropas tirgus izveidi;
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Or. ro

Grozījums 6
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — lai būtu iespējama saskanīga
un efektīva Eiropas transporta tehnoloģiju 
stratēģija, tai ir jāatbilst stratēģijai „Eiropa 
2020” (COM(2010)2020) un 1990. gada 
samazinājuma mērķiem, kā arī pilnībā 
jāsaskan ar 2011. gada Balto grāmatu par 
transportu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu” (COM(2011)0144) 
teritoriālās kohēzijas un līdzsvarotas 
attīstības ziņā; tai vajadzētu ļaut samazināt 
enerģijas patēriņu, satiksmes radīto troksni, 
satiksmes vajadzības, gaisu piesārņojošās 
vielas un siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
nosakot mērķus 2020., 2030. un 
2050. gadam;

2. uzskata, ka saskanīgai un efektīvai
Eiropas transporta tehnoloģiju stratēģijai ir 
jāatbilst stratēģijai „Eiropa 2020” 
(COM(2010)2020) un 1990. gada 
samazinājuma mērķiem, kā arī pilnībā 
jāsaskan ar 2011. gada Balto grāmatu par 
transportu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu” (COM(2011)0144) 
teritoriālās kohēzijas un līdzsvarotas 
attīstības ziņā; tai vajadzētu ļaut samazināt 
enerģijas patēriņu, satiksmes radīto troksni, 
satiksmes vajadzības, gaisu piesārņojošās 
vielas un siltumnīcefekta gāzu emisijas;
uzsver, ka Eiropas Savienībai šādā nolūkā 
ir jānosaka mērķi 2020., 2030. un 
2050. gadam;

Or. fr

Grozījums 7
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — lai būtu iespējama saskanīga 
un efektīva Eiropas transporta tehnoloģiju 
stratēģija, tai ir jāatbilst stratēģijai „Eiropa 
2020” (COM(2010)2020) un 1990. gada 
samazinājuma mērķiem, kā arī pilnībā 

2. uzskata — lai būtu iespējama saskanīga 
un efektīva Eiropas transporta tehnoloģiju 
stratēģija, tai ir jāatbilst stratēģijai „Eiropa 
2020” (COM(2010)2020) un 1990. gada 
samazinājuma mērķiem, kā arī pilnībā 
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jāsaskan ar 2011. gada Balto grāmatu par 
transportu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu” (COM(2011)0144) 
teritoriālās kohēzijas un līdzsvarotas 
attīstības ziņā; tai vajadzētu ļaut samazināt 
enerģijas patēriņu, satiksmes radīto troksni, 
satiksmes vajadzības, gaisu piesārņojošās 
vielas un siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
nosakot mērķus 2020., 2030. un 
2050. gadam;

jāsaskan ar 2011. gada Balto grāmatu par 
transportu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu” (COM(2011)0144) 
teritoriālās kohēzijas un līdzsvarotas 
attīstības ziņā; tai vajadzētu ļaut samazināt 
enerģijas patēriņu, satiksmes radīto troksni, 
satiksmes vajadzības, gaisu piesārņojošās 
vielas un siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
nosakot stingrus mērķus 2020., 2030. un 
2050. gadam;

Or. sv

Grozījums 8
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka šīs stratēģijas pamatā būtu 
jābūt integratīvam modelim, kurā lielākā 
nozīme ir reģionāliem savienojumiem un 
trūkstošiem pārrobežu posmiem, un ka 
novatoriski multimodālu pārvadājumu 
risinājumi var mazināt reģionālās atšķirības 
un veicināt teritoriālo kohēziju;

3. uzsver, ka šīs stratēģijas pamatā ir jābūt 
integratīvam modelim, kurā lielākā nozīme 
ir reģionāliem savienojumiem un 
trūkstošiem pārrobežu posmiem, un ka 
novatoriski multimodālu pārvadājumu 
risinājumi var mazināt reģionālās atšķirības 
un veicināt teritoriālo kohēziju;

Or. fr

Grozījums 9
Iosif Matula

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka šīs stratēģijas pamatā būtu 
jābūt integratīvam modelim, kurā lielākā 
nozīme ir reģionāliem savienojumiem un 

3. uzsver, ka šīs stratēģijas pamatā būtu 
jābūt integratīvam lineāras attīstības
modelim, kurā lielākā nozīme ir 
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trūkstošiem pārrobežu posmiem, un ka 
novatoriski multimodālu pārvadājumu 
risinājumi var mazināt reģionālās atšķirības 
un veicināt teritoriālo kohēziju;

reģionāliem savienojumiem un trūkstošiem 
pārrobežu posmiem, un ka novatoriski 
multimodālu pārvadājumu risinājumi var 
mazināt reģionālās atšķirības un veicināt 
teritoriālo kohēziju; apzinās, ka šobrīd 
reģionu transporta tīkli ievērojami 
atšķiras, un vērš uzmanību uz to, ka 
līdzsvarotas un kohēzijas mērķim 
atbilstīgas attīstības labad ir jāveic 
ieguldījumi ilgtspējīgās transporta 
tehnoloģijās trūcīgākajos reģionos un 
izolētajos reģionos;

Or. ro

Grozījums 10
Maria do Céu Patrão Neves

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka šīs stratēģijas pamatā būtu 
jābūt integratīvam modelim, kurā lielākā 
nozīme ir reģionāliem savienojumiem un 
trūkstošiem pārrobežu posmiem, un ka 
novatoriski multimodālu pārvadājumu 
risinājumi var mazināt reģionālās atšķirības 
un veicināt teritoriālo kohēziju;

3. uzsver, ka šīs stratēģijas pamatā būtu 
jābūt integratīvam modelim, kurā lielākā 
nozīme ir reģionāliem savienojumiem un 
trūkstošiem pārrobežu posmiem un ar 
kuru, izmantojot stingrākus noteikumus, 
tiktu aizsargātas pasažieru tiesības 
reģionos, ko raksturo ģeogrāfiskā 
pārtrauktība un monopolstāvoklis, 
vienlaikus nodrošinot 
pamatpakalpojumus streika gadījumā, un 
ka novatoriski multimodālu pārvadājumu 
risinājumi var mazināt reģionālās atšķirības 
un veicināt teritoriālo kohēziju;

Or. pt

Grozījums 11
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka šīs stratēģijas pamatā būtu 
jābūt integratīvam modelim, kurā lielākā 
nozīme ir reģionāliem savienojumiem un 
trūkstošiem pārrobežu posmiem, un ka 
novatoriski multimodālu pārvadājumu 
risinājumi var mazināt reģionālās atšķirības 
un veicināt teritoriālo kohēziju;

3. uzsver, ka šīs stratēģijas pamatā būtu 
jābūt integratīvam modelim, kurā lielākā 
nozīme ir reģionāliem savienojumiem un 
trūkstošiem pārrobežu posmiem, un ka 
novatoriski multimodālu pārvadājumu 
risinājumi var mazināt reģionālās atšķirības 
un veicināt teritoriālo kohēziju; turklāt 
uzsver, ka šai stratēģijai būtu jāatspoguļo 
vajadzība pēc īpašiem transporta 
risinājumiem reģionos, kas atrodas īpašā 
nelabvēlīgā stāvoklī, un šādu risinājumu 
iespējas;

Or. sv

Grozījums 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka šīs stratēģijas pamatā būtu 
jābūt integratīvam modelim, kurā lielākā 
nozīme ir reģionāliem savienojumiem un 
trūkstošiem pārrobežu posmiem, un ka 
novatoriski multimodālu pārvadājumu 
risinājumi var mazināt reģionālās atšķirības 
un veicināt teritoriālo kohēziju;

3. uzsver, ka šīs stratēģijas pamatā būtu 
jābūt integratīvam modelim, kurā lielākā 
nozīme ir reģionāliem savienojumiem un 
trūkstošiem pārrobežu posmiem, un ka 
novatoriski multimodālu pārvadājumu 
risinājumi var sekmēt darbaspēka 
mobilitāti reģionālā un pārrobežu līmenī,
mazināt reģionālās atšķirības un veicināt 
teritoriālo kohēziju;

Or. ro

Grozījums 13
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata — tā kā Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
nodrošina ieguldījumus būtiski 
nepieciešamā infrastruktūrā, kas var 
veicināt Eiropas un tās reģionu 
konkurētspēju, šā instrumenta nozīme un 
finansējums turpmāk būtu jāpalielina;

Or. ro

Grozījums 14
Iosif Matula

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka no šādas stratēģijas iegūtu 
visi Eiropas reģioni un to darbaspēka 
rezerves, un uzsver, ka ir jāņem vērā 
reģionālās īpatnības un iespējas, jo īpaši 
izstrādājot tīrākus transporta veidus;

4. uzskata, ka no šādas stratēģijas iegūtu 
visi Eiropas reģioni un to darbaspēka 
rezerves, un uzsver, ka ir jāņem vērā 
reģionālās īpatnības un iespējas, jo īpaši 
izstrādājot tīrākus transporta veidus; aicina 
zemāko līmeņu iestādes un ieinteresētās 
personas īstenot inovācijas partnerības 
ilgtspējīgas mobilitātes jomā;

Or. ro

Grozījums 15
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ES struktūrfondu un 
ieguldījumu fondu ieguldījumi varētu lielā 
mērā palīdzēt pārdomātas specializācijas 
izstrādē ilgtspējīgai mobilitātei;

5. uzskata, ka ES struktūrfondu un 
ieguldījumu fondu ieguldījumi varētu 
palīdzēt paplašināt pārdomātas 
specializācijas izstrādes iespējas
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ilgtspējīgai mobilitātei Eiropas reģionos;

Or. sv

Grozījums 16
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ES struktūrfondu un 
ieguldījumu fondu ieguldījumi varētu lielā 
mērā palīdzēt pārdomātas specializācijas 
izstrādē ilgtspējīgai mobilitātei;

5. uzskata, ka ES struktūrfondu un 
ieguldījumu fondu ieguldījumi varētu lielā 
mērā palīdzēt pētniecības izvēršanā un
pārdomātas specializācijas izstrādē 
ilgtspējīgai mobilitātei;

Or. lt

Grozījums 17
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

uzskata — lai tehnoloģiskā izpēte būtu 
efektīvāka, tajā ir jāņem vērā ES 
infrastruktūras reģionālo īpatnību un 
dažādo vajadzību kopums;

Or. ro

Grozījums 18
Iosif Matula

Atzinuma projekts
5. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

a) mudina valsts un reģionālās iestādes 
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izstrādāt pētniecības un inovācijas 
stratēģijas, kuru pamatā ir pārdomāta 
specializācija, lai efektīvāk izmantotu 
struktūrfondus un sekmētu sabiedriskā un 
privātā sektora ieguldījumu sinerģiju;

Or. ro

Grozījums 19
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. šajā sakarībā atgādina, ka inovatīvas 
tehnoloģijas stratēģija ir jāveido, 
pamatojoties uz teritoriālajām īpatnībām, 
tādēļ universāla pieeja nesniegs rezultātus; 
uzskata, ka, piemēram, salu, kalnu un reti 
apdzīvotiem reģioniem piemīt īpaša veida 
potenciāls, kam nepieciešami piemēroti un 
novatoriski mobilitātes risinājumi;

6. šajā sakarībā atgādina, ka inovatīvas 
tehnoloģijas stratēģija ir jāveido, 
pamatojoties uz teritoriālajām īpatnībām, 
tādēļ universāla pieeja nesniegs rezultātus; 
uzskata, ka, piemēram, salu, kalnu, 
tālākajiem un reti apdzīvotiem reģioniem 
piemīt īpaša veida potenciāls, kam 
nepieciešami piemēroti un novatoriski 
mobilitātes risinājumi, kuri turklāt ļautu 
īstenot šo reģionu ekonomiskās izaugsmes 
potenciālu;

Or. sv

Grozījums 20
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. šajā sakarībā atgādina, ka inovatīvas 
tehnoloģijas stratēģija ir jāveido, 
pamatojoties uz teritoriālajām īpatnībām, 
tādēļ universāla pieeja nesniegs rezultātus; 
uzskata, ka, piemēram, salu, kalnu un reti 
apdzīvotiem reģioniem piemīt īpaša veida 

6. šajā sakarībā atgādina, ka inovatīvas 
tehnoloģijas stratēģija ir jāveido, 
pamatojoties uz teritoriālajiem 
raksturlielumiem un īpatnībām, tādēļ 
universāla pieeja nesniegs rezultātus; 
uzskata, ka, piemēram, salu, kalnu un reti 
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potenciāls, kam nepieciešami piemēroti un 
novatoriski mobilitātes risinājumi;

apdzīvotiem reģioniem piemīt īpaša veida 
potenciāls, kam nepieciešami piemēroti un 
novatoriski mobilitātes risinājumi; tostarp 
atbalsta to, ka sevišķa uzmanība ir 
jāpievērš reģioniem, kurus skar īpaši 
teritoriāli ierobežojumi, un atgādina, ka 
ievērojami līdzekļi ir jāpiešķir pielāgotai 
transporta infrastruktūrai vismazāk 
attīstītajos reģionos; tāpat uzsver, ka ir 
jāattīsta reģionālā transporta 
infrastruktūra savienojumiem ar trešām 
valstīm, jo īpaši tālākajos reģionos;

Or. fr

Grozījums 21
Iosif Matula

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. šajā sakarībā atgādina, ka inovatīvas 
tehnoloģijas stratēģija ir jāveido, 
pamatojoties uz teritoriālajām īpatnībām, 
tādēļ universāla pieeja nesniegs rezultātus; 
uzskata, ka, piemēram, salu, kalnu un reti 
apdzīvotiem reģioniem piemīt īpaša veida 
potenciāls, kam nepieciešami piemēroti un 
novatoriski mobilitātes risinājumi;

6. šajā sakarībā atgādina, ka inovatīvas 
tehnoloģijas stratēģija ir jāveido, 
pamatojoties uz teritoriālajām īpatnībām, 
tādēļ universāla pieeja nesniegs rezultātus; 
uzskata, ka, piemēram, salu, kalnu un reti 
apdzīvotiem reģioniem piemīt īpaša veida 
potenciāls, kam nepieciešami piemēroti un 
novatoriski mobilitātes risinājumi; 
uzsver — lai sekmētu īstenojamas 
paraugprakses apmaiņu, ir jāveicina 
sadarbība starp reģioniem, kuriem piemīt 
līdzīgs attīstības potenciāls;

Or. ro

Grozījums 22
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka ilgtspējīgas transporta 
mobilitātes labad ES mērogā pēc iespējas 
drīzāk ir jāsaskaņo drošības standarti un 
intelektiskās transporta sistēmas;

Or. ro

Grozījums 23
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka ir jāturpina veicināt
pētniecības un inovācijas finansēšanas 
administratīvo procedūru vienkāršošanu
Eiropas, valstu, reģionālā, vietējā un 
pārrobežu līmenī, lai izveidotu skaidru un 
pārredzamu tiesisko regulējumu;

7. uzsver, ka ir jāturpina vienkāršot 
pētniecības un inovācijas finansēšanas 
administratīvās procedūras Eiropas, 
valstu, reģionālā, vietējā un pārrobežu 
līmenī, lai izveidotu skaidru un pārredzamu 
tiesisko regulējumu;

Or. fr

Grozījums 24
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka nolūkā samazināt 
satiksmes sastrēgumus pilsētu teritorijās 
un blīvi apdzīvotos reģionos līdztekus 
pašreizējo transporta veidu efektivitātes 
uzlabošanai ir svarīgi, lai tehnoloģiskā 
attīstība ļautu radīt alternatīvus 
transporta risinājumus un sekmētu to 
izmantošanu;

Or. ro
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Grozījums 25
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. mudina Komisiju integrētas teritoriālās 
kohēzijas labad sabiedriskā transporta 
pakalpojumus nekoncentrēt tikai pilsētu 
teritorijās, bet nodrošināt mobilitāti visos 
reģionos, jo īpaši trūcīgākajos;

8. uzskata, ka Eiropas transporta 
tehnoloģiju stratēģijai integrētas 
teritoriālās kohēzijas labad un ar mērķi 
veicināt izaugsmes iespējas visā Eiropā 
būtu jātiecas nodrošināt mobilitāti visos 
reģionos, jo īpaši tālākajos reģionos un
reģionos, kur šo pakalpojumu trūkst 
visvairāk;

Or. sv

Grozījums 26
Iosif Matula

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. mudina Komisiju integrētas teritoriālās 
kohēzijas labad sabiedriskā transporta 
pakalpojumus nekoncentrēt tikai pilsētu 
teritorijās, bet nodrošināt mobilitāti visos 
reģionos, jo īpaši trūcīgākajos;

8. mudina Komisiju integrētas teritoriālās 
kohēzijas labad sabiedriskā transporta 
pakalpojumus koncentrēt saskaņā ar 
partnerību ilgtspējīgai pilsētas un lauku 
attīstībai (RURBAN) un nodrošināt 
mobilitāti visos reģionos, jo īpaši tajos, kur 
šo pakalpojumu trūkst visvairāk;

Or. ro

Grozījums 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. mudina Komisiju integrētas teritoriālās 
kohēzijas labad sabiedriskā transporta 
pakalpojumus nekoncentrēt tikai pilsētu 
teritorijās, bet nodrošināt mobilitāti visos 
reģionos, jo īpaši trūcīgākajos;

8. mudina Komisiju integrētas teritoriālās 
kohēzijas labad sabiedriskā transporta 
pakalpojumus nekoncentrēt tikai pilsētu 
teritorijās, bet nodrošināt mobilitāti visos 
reģionos, jo īpaši tajos, kur šo 
pakalpojumu trūkst visvairāk, lai novērstu 
minēto reģionu apdzīvotības sarukšanu;

Or. ro

Grozījums 28
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
par Transporta pētniecības un inovācijas 
uzraudzības un informācijas sistēmas 
(TRIMIS) izveidi; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt regulāru, brīvu, viegli pieejamu 
un uzticamu informāciju reģionālās 
politikas veidotājiem; pauž nožēlu, ka vēl 
joprojām ir ļoti sarežģīti piekļūt 
informācijai par ES finansējumu 
transporta projektiem.

9. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
par Transporta pētniecības un inovācijas 
uzraudzības un informācijas sistēmas 
(TRIMIS) izveidi; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt regulāru, brīvu, viegli pieejamu 
un uzticamu informāciju reģionālās 
politikas veidotājiem; uzskata, ka šāda 
veida informācijas sniegšanu varētu 
uzlabot.

Or. sv

Grozījums 29
Iosif Matula

Atzinuma projekts
9. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

a) iesaka Eiropas Komisijai izstrādāt 
balvai „RegioStars” līdzīgas iniciatīvas, ar 
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kurām apbalvojumam piesaka un apbalvo 
ilgtspējīgas pilsētu attīstības projektus;

Or. ro

Grozījums 30
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzskata — piešķirot valsts atbalstu, ir 
obligāti jāievēro spēkā esošie Eiropas 
tiesību akti valsts atbalsta jomā, tostarp 
noteikumi par pētniecības, izstrādes un 
inovācijas darbībām, kā arī par 
finansējuma piešķiršanu ar transportu un 
infrastruktūru saistītām darbībām; tomēr 
uzskata, ka Eiropas noteikumos par valsts 
atbalstu ir pienācīgi jāņem vērā konkrētu 
reģionu īpašais nelabvēlīgais stāvoklis.

Or. sv


