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Amendement 1
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. brengt nog eens in herinnering dat de EU 
behoefte heeft aan een daadwerkelijk 
gemeenschappelijk vervoersbeleid, gezien 
het belang van vervoer voor alle regio's; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de mix van modellen een weerspiegeling 
vormt van de ontwikkeling in de richting 
van meer duurzame mobiliteit;

1. brengt nog eens in herinnering dat de EU 
behoefte heeft aan een daadwerkelijk 
gemeenschappelijk vervoersbeleid dat 
recht doet aan het belang van vervoer in 
en tussen de Europese regio's; verzoekt de 
lidstaten en de regio's ervoor te zorgen dat 
de mix van modellen de ontwikkeling in de 
richting van werkelijk duurzame mobiliteit 
garandeert;

Or. sv

Amendement 2
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

1. brengt nog eens in herinnering dat de EU 
behoefte heeft aan een daadwerkelijk 
gemeenschappelijk vervoersbeleid, gezien 
het belang van vervoer voor alle regio's; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de mix van modellen een weerspiegeling 
vormt van de ontwikkeling in de richting 
van meer duurzame mobiliteit;

1. brengt nog eens in herinnering dat de EU 
behoefte heeft aan een daadwerkelijk 
gemeenschappelijk vervoersbeleid, gezien 
het belang van vervoer voor alle regio's; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de mix van modellen een weerspiegeling 
vormt van de ontwikkeling in de richting 
van meer duurzame mobiliteit; wijst erop 
dat succesformules op het vlak van 
duurzaam vervoer aan de man moeten 
worden gebracht om te bereiken dat ze op 
zo ruim mogelijke schaal worden 
toegepast;

Or. ro



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

NL

Amendement 3
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. brengt nog eens in herinnering dat de EU 
behoefte heeft aan een daadwerkelijk 
gemeenschappelijk vervoersbeleid, gezien 
het belang van vervoer voor alle regio's; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de mix van modellen een weerspiegeling 
vormt van de ontwikkeling in de richting 
van meer duurzame mobiliteit;

1. brengt nog eens in herinnering dat de EU 
behoefte heeft aan een daadwerkelijk 
gemeenschappelijk vervoersbeleid dat 
recht doet aan het belang van het vervoer 
voor alle regio's en aan de samenhang van 
het vervoer op regionale, nationale en 
Europese schaal; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de mix van modellen 
een weerspiegeling vormt van de 
ontwikkeling in de richting van meer 
duurzame mobiliteit;

Or. fr

Amendement 4
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

a) beveelt de lagere overheden aan 
modellen te ontwikkelen door in nauw 
overleg met het maatschappelijk 
middenveld plannen voor duurzame 
stedelijke mobiliteit te realiseren;

Or. ro

Amendement 5
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat een doelmatige 
Europese vervoerstechnologiestrategie 
alle regio's van de EU moet bestrijken, wil 
er sprake kunnen zijn van een efficiënt 
personen- en goederenvervoer en 
daarmee van een echte Europese 
eengemaakte markt;

Or. ro

Amendement 6
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat een coherente en 
doeltreffende Europese 
vervoerstechnologiestrategie wat 
territoriale cohesie en evenwichtige 
ontwikkeling betreft aan moet sluiten bij de 
EU 2020-strategie (COM(2010)2020) en 
de 1990-reductiedoelstellingen, alsook bij 
het Witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte - werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 
uit 2011 (COM(2011)0144); de strategie 
moet resulteren in een lager 
energieverbruik, minder verkeerslawaai, 
geringere verkeersbehoeften, en een lager 
niveau van luchtverontreinigende stoffen 
en broeikasgasemissies, met doelstellingen 
voor 2020, 2030 en 2050;

2. is van oordeel dat een coherente en 
doeltreffende Europese 
vervoerstechnologiestrategie wat 
territoriale cohesie en evenwichtige 
ontwikkeling betreft aan moet sluiten bij de 
EU 2020-strategie (COM(2010)2020) en 
de 1990-reductiedoelstellingen, alsook bij 
het Witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte - werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 
uit 2011 (COM(2011)0144); de strategie 
moet resulteren in een lager 
energieverbruik, minder verkeerslawaai, 
geringere verkeersbehoeften, en een lager 
niveau van luchtverontreinigende stoffen 
en broeikasgasemissies; beklemtoont dat 
de Europese Unie daartoe doelstellingen 
voor 2020, 2030 en 2050 moet vaststellen;

Or. fr

Amendement 7
Jens Nilsson
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat een coherente en 
doeltreffende Europese 
vervoerstechnologiestrategie wat 
territoriale cohesie en evenwichtige 
ontwikkeling betreft aan moet sluiten bij de 
EU 2020-strategie (COM(2010)2020) en 
de 1990-reductiedoelstellingen, alsook bij 
het Witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte - werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 
uit 2011 (COM(2011)0144); de strategie 
moet resulteren in een lager 
energieverbruik, minder verkeerslawaai, 
geringere verkeersbehoeften, en een lager 
niveau van luchtverontreinigende stoffen 
en broeikasgasemissies, met doelstellingen 
voor 2020, 2030 en 2050;

2. is van oordeel dat een coherente en 
doeltreffende Europese 
vervoerstechnologiestrategie wat 
territoriale cohesie en evenwichtige 
ontwikkeling betreft aan moet sluiten bij de 
EU 2020-strategie (COM(2010)2020) en 
de 1990-reductiedoelstellingen, alsook bij 
het Witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte - werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 
uit 2011 (COM(2011)0144); de strategie 
moet resulteren in een lager 
energieverbruik, minder verkeerslawaai, 
geringere verkeersbehoeften, en een lager 
niveau van luchtverontreinigende stoffen 
en broeikasgasemissies, met onwrikbare
doelstellingen voor 2020, 2030 en 2050;

Or. sv

Amendement 8
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat deze strategie moet 
stoelen op een integrerend model, dat 
absolute prioriteit toekent aan 
interregionale verbindingen en 
grensoverschrijdende ontbrekende tracés, 
en ertoe leidt dat innovatieve oplossingen 
voor multimodaal vervoer de regionale 
verschillen verkleinen en de territorale
cohesie vergroten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr
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Amendement 9
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat deze strategie moet 
stoelen op een integrerend model, dat 
absolute prioriteit toekent aan 
interregionale verbindingen en 
grensoverschrijdende ontbrekende tracés, 
en ertoe leidt dat innovatieve oplossingen 
voor multimodaal vervoer de regionale 
verschillen verkleinen en de territorale
cohesie vergroten;

3. onderstreept dat deze strategie moet 
stoelen op een integrerend lineair 
ontwikkelingsmodel, dat absolute prioriteit 
toekent aan interregionale verbindingen en 
grensoverschrijdende ontbrekende tracés, 
en ertoe leidt dat innovatieve oplossingen 
voor multimodaal vervoer de regionale 
verschillen verkleinen en de territoriale
cohesie vergroten; onderkent dat er thans 
aanzienlijke verschillen tussen de 
vervoersnetwerken van de regio's bestaan 
en wijst erop dat er in duurzame 
vervoerstechnologie geïnvesteerd moet 
worden in de armere en meer afgelegen 
regio's omwille van een evenwichtige, op 
de cohesiedoelstelling afgestemde 
ontwikkeling;

Or. ro

Amendement 10
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat deze strategie moet 
stoelen op een integrerend model, dat 
absolute prioriteit toekent aan 
interregionale verbindingen en 
grensoverschrijdende ontbrekende tracés, 
en ertoe leidt dat innovatieve oplossingen 
voor multimodaal vervoer de regionale 
verschillen verkleinen en de territorale

3. onderstreept dat deze strategie moet 
stoelen op een integrerend model, dat 
absolute prioriteit toekent aan 
interregionale verbindingen en 
grensoverschrijdende ontbrekende tracés 
en dat in gebieden met geografische 
discontinuïteit en in monopoliesituaties de 
rechten van passagiers beschermt dankzij 



PE510.550v01-00 8/17 AM\934395NL.doc

NL

cohesie vergroten; scherpere voorschriften, met dien 
verstande dat bij stakingen een 
minimumdienstregeling wordt 
gewaarborgd, en onderstreept dat 
innovatieve oplossingen voor multimodaal 
vervoer de regionale verschillen verkleinen 
en de territoriale cohesie vergroten;

Or. pt

Amendement 11
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat deze strategie moet 
stoelen op een integrerend model, dat 
absolute prioriteit toekent aan 
interregionale verbindingen en 
grensoverschrijdende ontbrekende tracés, 
en ertoe leidt dat innovatieve oplossingen 
voor multimodaal vervoer de regionale 
verschillen verkleinen en de territorale
cohesie vergroten;

3. onderstreept dat deze strategie moet 
stoelen op een integrerend model, dat 
absolute prioriteit toekent aan 
interregionale verbindingen en 
grensoverschrijdende ontbrekende tracés, 
en ertoe leidt dat innovatieve oplossingen 
voor multimodaal vervoer de regionale 
verschillen verkleinen en de territoriale
cohesie vergroten; wijst erop dat de 
strategie bovendien moet inspelen op de 
behoefte aan en het potentieel voor 
specifieke vervoersoplossingen in regio's 
met bijzondere handicaps;

Or. sv

Amendement 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat deze strategie moet 
stoelen op een integrerend model, dat 

3. onderstreept dat deze strategie moet 
stoelen op een integrerend model, dat 
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absolute prioriteit toekent aan
interregionale verbindingen en 
grensoverschrijdende ontbrekende tracés, 
en ertoe leidt dat innovatieve oplossingen 
voor multimodaal vervoer de regionale 
verschillen verkleinen en de territorale
cohesie vergroten;

absolute prioriteit toekent aan 
interregionale verbindingen en 
grensoverschrijdende ontbrekende tracés, 
en ertoe leidt dat innovatieve oplossingen 
voor multimodaal vervoer de mobiliteit 
van arbeidskrachten tussen regio's en 
staten bevorderen, de regionale verschillen 
verkleinen en de territoriale cohesie 
vergroten;

Or. ro

Amendement 13
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van oordeel dat er in de toekomst 
meer belang en meer financiële middelen 
moeten worden toegekend aan de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, omdat daarmee wordt 
beoogd geld te steken in essentiële 
infrastructuurelementen, waardoor de 
concurrentiekracht van Europa en zijn 
regio's kan worden gestimuleerd;

Or. ro

Amendement 14
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van oordeel dat een dergelijke 
strategie alle Europese regio's en hun 
beroepsbevolking ten goede zal komen, en 
wijst er met klem op dat - met name bij het 

4. is van oordeel dat een dergelijke 
strategie alle Europese regio's en hun 
beroepsbevolking ten goede zal komen, en 
wijst er met klem op dat - met name bij het 
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ontwikkelen van schonere vervoersmodi -
rekening moet worden gehouden met de 
specifieke kenmerken en het specifieke 
potentieel van de regio's;

ontwikkelen van schonere vervoersmodi -
rekening moet worden gehouden met de 
specifieke kenmerken en het specifieke 
potentieel van de regio's; verzoekt de 
lagere overheden en stakeholders 
partnerschappen tot stand te brengen voor 
innovatie op het gebied van duurzame 
mobiliteit;

Or. ro

Amendement 15
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. denkt dat investeringen in het kader van 
de structuur- en de investeringsfondsen van 
de EU van groot nut kunnen zijn voor het 
ontwikkelen van slimme specialisaties voor 
duurzame mobiliteit;

5. denkt dat investeringen in het kader van 
de structuur- en de investeringsfondsen van 
de EU grote mogelijkheden bieden voor 
het ontwikkelen van slimme specialisaties 
voor duurzame mobiliteit in de Europese 
regio's;

Or. sv

Amendement 16
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. denkt dat investeringen in het kader van 
de structuur- en de investeringsfondsen van 
de EU van groot nut kunnen zijn voor het 
ontwikkelen van slimme specialisaties voor 
duurzame mobiliteit;

5. denkt dat investeringen in het kader van 
de structuur- en de investeringsfondsen van 
de EU van groot nut kunnen zijn voor het 
ontwikkelen van onderzoek en slimme 
specialisaties voor duurzame mobiliteit;

Or. lt
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Amendement 17
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

is van oordeel dat technologische research 
pas efficiënter kan worden als er rekening 
wordt gehouden met alle regionale 
eigenheden en wensen die er op 
infrastructuurgebied op het grondgebied 
van de Unie te vinden zijn;

Or. ro

Amendement 18
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

a) spoort de nationale en regionale 
overheden aan onderzoeks- en 
innovatiestrategieën uit te stippelen die op 
slimme specialisatie gebaseerd zijn, 
omwille van een efficiëntere besteding van 
de middelen van de structuurfondsen en 
een sterkere synergie tussen publieke en 
private investeringen;

Or. ro

Amendement 19
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. wijst er in dit verband op dat een 
strategie voor innovatieve technologie oog 
moet hebben voor de specifieke kenmerken 
van de afzonderlijke gebieden, en dat een 
"unisex"-benadering niet zal werken; is 
bijvoorbeeld van oordeel dat eiland-, berg-
en dunbevolkte regio's elk een geheel eigen 
potentieel hebben, dat passende en 
innovatieve mobiliteitsoplossingen vergt;

6. wijst er in dit verband op dat een 
strategie voor innovatieve technologie oog 
moet hebben voor de specifieke kenmerken 
van de afzonderlijke gebieden, en dat een 
"unisex"-benadering niet zal werken; is 
bijvoorbeeld van oordeel dat eiland- en 
berggebieden, ultraperifere regio's en 
dunbevolkte streken elk een geheel eigen 
potentieel hebben, dat passende en 
innovatieve mobiliteitsoplossingen vergt, 
wil ook het economischegroeipotentieel 
van deze gebieden benut kunnen worden;

Or. sv

Amendement 20
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst er in dit verband op dat een 
strategie voor innovatieve technologie oog 
moet hebben voor de specifieke kenmerken 
van de afzonderlijke gebieden, en dat een 
"unisex"-benadering niet zal werken; is 
bijvoorbeeld van oordeel dat eiland-, berg-
en dunbevolkte regio's elk een geheel eigen 
potentieel hebben, dat passende en 
innovatieve mobiliteitsoplossingen vergt;

6. wijst er in dit verband op dat een 
strategie voor innovatieve technologie oog 
moet hebben voor de specifieke kenmerken 
van de afzonderlijke gebieden, en dat een 
"unisex"-benadering niet zal werken; is 
bijvoorbeeld van oordeel dat eiland-, berg-
en dunbevolkte regio's elk een geheel eigen 
potentieel hebben, dat passende en 
innovatieve mobiliteitsoplossingen vergt; 
wijst er met name op dat er bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
gebieden die met specifieke geografische 
problemen te kampen hebben en dat er 
aanzienlijke bedragen moeten worden 
uitgetrokken voor vervoersvoorzieningen 
die afgestemd zijn op de minst 
ontwikkelde gebieden; wijst voorts op de 
noodzaak van regionale 
vervoersvoorzieningen die aansluiting 
geven op derde landen, met name in de 
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ultraperifere regio's;

Or. fr

Amendement 21
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst er in dit verband op dat een 
strategie voor innovatieve technologie oog 
moet hebben voor de specifieke kenmerken 
van de afzonderlijke gebieden, en dat een 
"unisex"-benadering niet zal werken; is 
bijvoorbeeld van oordeel dat eiland-, berg-
en dunbevolkte regio's elk een geheel eigen 
potentieel hebben, dat passende en 
innovatieve mobiliteitsoplossingen vergt;

6. wijst er in dit verband op dat een 
strategie voor innovatieve technologie oog 
moet hebben voor de specifieke kenmerken 
van de afzonderlijke gebieden, en dat een 
"unisex"-benadering niet zal werken; is 
bijvoorbeeld van oordeel dat eiland-, berg-
en dunbevolkte regio's elk een geheel eigen 
potentieel hebben, dat passende en 
innovatieve mobiliteitsoplossingen vergt; 
dringt aan op intensievere samenwerking 
tussen regio's met een vergelijkbaar 
ontwikkelingspotentieel teneinde meer 
bruikbare goede praktijken uit te 
wisselen;

Or. ro

Amendement 22
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van oordeel dat een duurzaam 
vervoer vereist dat de veiligheidsnormen 
en intelligente vervoerssystemen zo 
spoedig mogelijk in de gehele Unie 
gelijkgetrokken worden;

Or. ro
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Amendement 23
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat de vereenvoudiging van 
de administratieve procedures voor de 
financiering van onderzoek en innovatie op 
Europees, nationaal, regionaal, plaatselijk 
en grensoverschrijdend niveau moet 
worden voortgezet, teneinde op dit vlak tot 
een duidelijk en transparant kader te 
komen;

7. beklemtoont dat de vereenvoudiging van 
de administratieve procedures voor de 
financiering van onderzoek en innovatie op 
Europees, nationaal, regionaal, plaatselijk 
en grensoverschrijdend niveau ter hand
moet worden genomen, teneinde op dit 
vlak tot een duidelijk en transparant kader 
te komen;

Or. fr

Amendement 24
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van oordeel dat voor het 
tegengaan van verkeerscongestie in 
stedelijke gebieden en dichtbebouwde 
regio's naast een verbetering van de 
efficiëntie van de bestaande 
vervoermiddelen ook technologische 
vooruitgang vereist is om alternatieve 
vervoersoplossingen te vinden en toe te 
passen;

Or. ro

Amendement 25
Jens Nilsson
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie met klem zich 
wat openbaarvervoersdiensten betreft niet 
alleen op stedelijke gebieden te richten, 
maar in het belang van geïntegreerde 
territoriale cohesie te werken aan
mobiliteit in alle regio's, in het bijzonder 
die met de grootste achterstanden;

8. is van oordeel dat een Europese 
vervoerstechnologiestrategie omwille van 
geïntegreerde territoriale cohesie en 
benutting van het groeipotentieel van 
geheel Europa gericht moet zijn op
mobiliteit in alle regio's, in het bijzonder 
die met de grootste achterstanden en de 
meest verafgelegen gebieden;

Or. sv

Amendement 26
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie met klem zich 
wat openbaarvervoersdiensten betreft niet 
alleen op stedelijke gebieden te richten, 
maar in het belang van geïntegreerde 
territoriale cohesie te werken aan mobiliteit 
in alle regio's, in het bijzonder die met de 
grootste achterstanden;

8. verzoekt de Commissie met klem de 
openbaarvervoersdiensten overeenkomstig 
het Partnerschap voor duurzame stads-
plattelandsontwikkeling (Rurban) te 
oriënteren en in het belang van 
geïntegreerde territoriale cohesie te werken 
aan mobiliteit in alle regio's, in het 
bijzonder die met de grootste 
achterstanden;

Or. ro

Amendement 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie met klem zich 
wat openbaarvervoersdiensten betreft niet 
alleen op stedelijke gebieden te richten, 
maar in het belang van geïntegreerde 
territoriale cohesie te werken aan 
mobiliteit in alle regio's, in het bijzonder 
die met de grootste achterstanden;

8. verzoekt de Commissie met klem zich 
wat openbaarvervoersdiensten betreft niet 
alleen op stedelijke gebieden te richten, 
maar te werken aan mobiliteit in alle 
regio's, in het bijzonder die met de grootste 
achterstanden, teneinde ontvolking 
daarvan te voorkomen en geïntegreerde 
territoriale cohesie te waarborgen;

Or. ro

Amendement 28
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie betreffende de oprichting van 
een Transport Research and Innovation 
Monitoring and Information System 
(TRIMIS) (systeem voor monitoring van 
en informatie over onderzoek en innovatie 
op het gebied van vervoer); onderstreept 
het belang van regelmatige, kostenloze, 
gemakkelijk toegankelijke en betrouwbare 
informatieverschaffing aan regionale 
beleidsmakers; betreurt het dat het nog 
altijd zeer moeilijk is toegang te krijgen 
tot informatie over EU-financiering voor 
vervoersprojecten.

9. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie betreffende de oprichting van 
een Transport Research and Innovation 
Monitoring and Information System 
(TRIMIS) (systeem voor monitoring van 
en informatie over onderzoek en innovatie 
op het gebied van vervoer); onderstreept 
het belang van regelmatige, kosteloze, 
gemakkelijk toegankelijke en betrouwbare 
informatieverschaffing aan regionale 
beleidsmakers; is van oordeel dat de 
verstrekking van dergelijke informatie 
voor verbetering vatbaar is;

Or. sv

Amendement 29
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 – letter a (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

a) beveelt de Commissie aan initiatieven 
te ontplooien om projecten voor duurzame 
stadsontwikkeling zoals RegioStars te 
selecteren en belonen;

Or. ro

Amendement 30
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van oordeel dat alle 
overheidssteun verleend moet worden 
overeenkomstig de Europese wetgeving 
inzake staatsteun, alsmede de regelgeving 
inzake onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie, financiering van 
vervoersactiviteiten en infrastructuur; 
wijst er wel op dat er bij de Europese 
regels inzake staatssteun ook oog moet 
zijn voor de bijzondere handicaps van 
bepaalde regio's;

Or. sv


