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Poprawka 1
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że UE powinna opracować 
rzeczywistą wspólną politykę 
transportową, zapewniającą sprawny 
transport we wszystkich regionach; wzywa 
państwa członkowskie, by sprawiły, że 
mieszanka wzorców odzwierciedli dążenie 
do bardziej zrównoważonej mobilności;

1. przypomina, że UE powinna opracować 
rzeczywistą wspólną politykę 
transportową, zapewniającą sprawny 
transport w europejskich regionach oraz 
pomiędzy nimi; wzywa państwa 
członkowskie oraz regiony, by sprawiły, że 
mieszanka wzorców zagwarantuje dążenie 
do urzeczywistnienia bardziej 
zrównoważonej mobilności;

Or. sv

Poprawka 2
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że UE powinna opracować 
rzeczywistą wspólną politykę 
transportową, zapewniającą sprawny 
transport we wszystkich regionach; wzywa 
państwa członkowskie, by sprawiły, że 
mieszanka wzorców odzwierciedli dążenie 
do bardziej zrównoważonej mobilności;

1. przypomina, że UE powinna opracować 
rzeczywistą wspólną politykę 
transportową, zapewniającą sprawny 
transport we wszystkich regionach; wzywa 
państwa członkowskie, by sprawiły, że 
mieszanka wzorców odzwierciedli dążenie 
do bardziej zrównoważonej mobilności; 
podkreśla potrzebę wspierania 
istniejących dobrych praktyk w dziedzinie 
zrównoważonego transportu oraz ich 
wykorzystanie i wdrażanie na możliwie 
najszerszym poziomie.

Or. ro
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Poprawka 3
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że UE powinna opracować 
rzeczywistą wspólną politykę 
transportową, zapewniającą sprawny 
transport we wszystkich regionach; wzywa 
państwa członkowskie, by sprawiły, że 
mieszanka wzorców odzwierciedli dążenie 
do bardziej zrównoważonej mobilności;

1. przypomina, że UE powinna opracować 
rzeczywistą wspólną politykę 
transportową, zapewniającą sprawny 
transport we wszystkich regionach, a także 
jego spójność pomiędzy regionami, 
państwami członkowskimi oraz na 
szczeblu europejskim; wzywa państwa 
członkowskie, by sprawiły, że mieszanka 
wzorców odzwierciedli dążenie do bardziej 
zrównoważonej mobilności;

Or. fr

Poprawka 4
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

a) zaleca władzom lokalnym opracowanie 
przykładów dobrych praktyk poprzez 
realizacje zrównoważonych planów 
mobilności miejskiej w ścisłej konsultacji 
ze społeczeństwem obywatelskim.

Or. ro

Poprawka 5
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że skuteczna strategia w 
dziedzinie technologii transportu powinna 
obejmować wszystkie regiony UE, aby 
usprawnić obieg ludzi i towarów, a tym 
samym osiągnąć prawdziwie jednolity 
rynek europejski;

Or. ro

Poprawka 6
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że jeżeli ma powstać spójna i 
skuteczna europejska strategia dotycząca 
technologii transportu, musi być ona
zgodna ze strategią „Europa 2020” 
(COM(2010)2020) oraz z celami 
redukcyjnymi z 1990 r., a także 
wykazywać pełną zgodność z białą księgą 
z 2011 r. zatytułowaną „Plan utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu” (COM(2011)0144) w 
dziedzinie spójności terytorialnej i 
zrównoważonego rozwoju; strategia ta 
powinna umożliwić ograniczenie zużycia 
energii, hałasu powodowanego przez ruch 
drogowy, potrzeb transportowych, 
czynników zanieczyszczenia powietrza 
oraz emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
celami wyznaczonymi na rok 2020, 2030 i 
2050;

2. jest zdania, że spójna i skuteczna 
europejska strategia dotycząca technologii 
transportu, musi być zgodna ze strategią 
„Europa 2020” (COM(2010)2020) oraz z 
celami redukcyjnymi z 1990 r., a także 
wykazywać pełną zgodność z białą księgą 
z 2011 r. zatytułowaną „Plan utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu” (COM(2011)0144) w 
dziedzinie spójności terytorialnej i 
zrównoważonego rozwoju; strategia ta 
powinna umożliwić ograniczenie zużycia 
energii, hałasu powodowanego przez ruch 
drogowy, potrzeb transportowych, 
czynników zanieczyszczenia powietrza 
oraz emisji gazów cieplarnianych; 
podkreśla, że Unia Europejska powinna 
wyznaczyć służące temu cele na rok 2020, 
2030 i 2050;

Or. fr
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Poprawka 7
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że jeżeli ma powstać spójna i 
skuteczna europejska strategia dotycząca 
technologii transportu, musi być ona 
zgodna ze strategią „Europa 2020” 
(COM(2010)2020) oraz z celami 
redukcyjnymi z 1990 r., a także 
wykazywać pełną zgodność z białą księgą 
z 2011 r. zatytułowaną „Plan utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu” (COM(2011)0144) w 
dziedzinie spójności terytorialnej i 
zrównoważonego rozwoju; strategia ta 
powinna umożliwić ograniczenie zużycia 
energii, hałasu powodowanego przez ruch 
drogowy, potrzeb transportowych, 
czynników zanieczyszczenia powietrza 
oraz emisji gazów cieplarnianych zgodnie 
z celami wyznaczonymi na rok 2020, 2030 
i 2050;

2. jest zdania, że jeżeli ma powstać spójna i 
skuteczna europejska strategia dotycząca 
technologii transportu, musi być ona 
zgodna ze strategią „Europa 2020” 
(COM(2010)2020) oraz z celami 
redukcyjnymi z 1990 r., a także 
wykazywać pełną zgodność z białą księgą 
z 2011 r. zatytułowaną „Plan utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu” (COM(2011)0144) w 
dziedzinie spójności terytorialnej i 
zrównoważonego rozwoju; strategia ta 
powinna umożliwić ograniczenie zużycia 
energii, hałasu powodowanego przez ruch 
drogowy, potrzeb transportowych, 
czynników zanieczyszczenia powietrza 
oraz emisji gazów cieplarnianych zgodnie 
z celami wyznaczonymi bezwarunkowo na 
rok 2020, 2030 i 2050;

Or. sv

Poprawka 8
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że strategia ta powinna
opierać się na integracyjnym modelu, w 
którym najważniejsze znaczenie przypisuje 
się połączeniom międzyregionalnym i 
brakującym połączeniom transgranicznym, 
a innowacyjne rozwiązania na rzecz 

3. podkreśla, że strategia ta musi opierać 
się na integracyjnym modelu, w którym 
najważniejsze znaczenie przypisuje się 
połączeniom międzyregionalnym i 
brakującym połączeniom transgranicznym, 
a innowacyjne rozwiązania na rzecz 
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transportu multimodalnego mogą 
zmniejszyć rozbieżności regionalne i 
wzmocnić spójność terytorialną;

transportu multimodalnego mogą 
zmniejszyć rozbieżności regionalne i 
wzmocnić spójność terytorialną;

Or. fr

Poprawka 9
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że strategia ta powinna 
opierać się na integracyjnym modelu, w 
którym najważniejsze znaczenie przypisuje 
się połączeniom międzyregionalnym i 
brakującym połączeniom transgranicznym, 
a innowacyjne rozwiązania na rzecz 
transportu multimodalnego mogą 
zmniejszyć rozbieżności regionalne i 
wzmocnić spójność terytorialną;

3. podkreśla, że strategia ta powinna 
opierać się na integracyjnym modelu 
liniowego rozwoju, w którym 
najważniejsze znaczenie przypisuje się 
połączeniom międzyregionalnym i 
brakującym połączeniom transgranicznym, 
a innowacyjne rozwiązania na rzecz 
transportu multimodalnego mogą 
zmniejszyć rozbieżności regionalne i 
wzmocnić spójność terytorialną; 
uwzględnia fakt, że w tym momencie 
istnieją znaczne różnice w sieciach 
transportowych między regionami i 
zwraca uwagę na inwestycje w zakresie 
technologii komunikacyjnych w 
uboższych i izolowanych regionach, 
zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju 
spójności;

Or. ro

Poprawka 10
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że strategia ta powinna 3. podkreśla, że strategia ta powinna 
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opierać się na integracyjnym modelu, w 
którym najważniejsze znaczenie przypisuje 
się połączeniom międzyregionalnym i 
brakującym połączeniom transgranicznym, 
a innowacyjne rozwiązania na rzecz 
transportu multimodalnego mogą 
zmniejszyć rozbieżności regionalne i 
wzmocnić spójność terytorialną;

opierać się na integracyjnym modelu, w 
którym najważniejsze znaczenie przypisuje 
się połączeniom międzyregionalnym i 
brakującym połączeniom transgranicznym, 
że powinna zostać zapewniona ochrona 
praw pasażerów na podstawie 
dodatkowych zasad, jeżeli wspomniane 
połączenia występują w regionach 
cechujących się brakiem ciągłości 
geograficznej oraz w sytuacji monopolu, i 
jednocześnie powinny być 
zagwarantowane odpowiednie minimalne 
usługi w przypadku strajku, a innowacyjne 
rozwiązania na rzecz transportu 
multimodalnego mogą zmniejszyć 
rozbieżności regionalne i wzmocnić 
spójność terytorialną;

Or. pt

Poprawka 11
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że strategia ta powinna 
opierać się na integracyjnym modelu, w 
którym najważniejsze znaczenie przypisuje 
się połączeniom międzyregionalnym i 
brakującym połączeniom transgranicznym, 
a innowacyjne rozwiązania na rzecz 
transportu multimodalnego mogą 
zmniejszyć rozbieżności regionalne i 
wzmocnić spójność terytorialną;

3. podkreśla, że strategia ta powinna 
opierać się na integracyjnym modelu, w 
którym najważniejsze znaczenie przypisuje 
się połączeniom międzyregionalnym i 
brakującym połączeniom transgranicznym, 
a innowacyjne rozwiązania na rzecz 
transportu multimodalnego mogą 
zmniejszyć rozbieżności regionalne i 
wzmocnić spójność terytorialną; ponadto 
strategia ta powinna odpowiadać 
potrzebom oraz możliwościom w zakresie 
specjalnych rozwiązań transportowych w 
regionach, w których panują niekorzystne 
warunki;

Or. sv
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Poprawka 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że strategia ta powinna 
opierać się na integracyjnym modelu, w 
którym najważniejsze znaczenie przypisuje 
się połączeniom międzyregionalnym i 
brakującym połączeniom transgranicznym, 
a innowacyjne rozwiązania na rzecz 
transportu multimodalnego mogą 
zmniejszyć rozbieżności regionalne i 
wzmocnić spójność terytorialną;

3. podkreśla, że strategia ta powinna 
opierać się na integracyjnym modelu, w 
którym najważniejsze znaczenie przypisuje 
się połączeniom międzyregionalnym i 
brakującym połączeniom transgranicznym, 
a innowacyjne rozwiązania na rzecz 
transportu multimodalnego mogą 
stymulować mobilność pracowników na 
poziomie regionalnym i transgranicznym, 
mogą zmniejszyć rozbieżności regionalne i 
wzmocnić spójność terytorialną;

Or. ro

Poprawka 13
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że w przyszłości należy zwrócić 
większą uwagę na lepsze finansowanie 
instrumentu „Łącząc Europę”, ponieważ 
program ten dąży do inwestycji w 
podstawową infrastrukturę, która może 
stymulować konkurencyjność Europy i jej 
regionów;

Or. ro

Poprawka 14
Iosif Matula
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszystkie regiony europejskie 
i ich odpowiednie zasoby siły roboczej 
powinny odnosić korzyści z takiej strategii, 
oraz podkreśla, że należy uwzględniać 
regionalne uwarunkowania i potencjał, 
zwłaszcza przy opracowywaniu bardziej 
ekologicznych sposobów transportu; 

4. uważa, że wszystkie regiony europejskie 
i ich odpowiednie zasoby siły roboczej 
powinny odnosić korzyści z takiej strategii, 
oraz podkreśla, że należy uwzględniać 
regionalne uwarunkowania i potencjał, 
zwłaszcza przy opracowywaniu bardziej 
ekologicznych sposobów transportu; 
zachęca władze na poziomach 
subsydiarności wraz z zainteresowanymi 
stronami do utworzenia partnerstwa na 
rzecz innowacji w zakresie zrównoważonej 
mobilności;

Or. ro

Poprawka 15
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, że inwestycje ze środków 
pochodzących z unijnych funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych mogłyby 
bardzo pomóc w rozwijaniu inteligentnej 
specjalizacji stosowanej w zrównoważonej 
mobilności;

5. stwierdza, że inwestycje ze środków 
pochodzących z unijnych funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych stwarzają 
duże możliwości rozwoju w regionach
europejskich inteligentnej specjalizacji 
stosowanej w zrównoważonej mobilności;

Or. sv

Poprawka 16
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, że inwestycje ze środków 
pochodzących z unijnych funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych mogłyby 
bardzo pomóc w rozwijaniu inteligentnej 
specjalizacji stosowanej w zrównoważonej 
mobilności;

5. stwierdza, że inwestycje ze środków 
pochodzących z unijnych funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych mogłyby 
bardzo pomóc w rozwijaniu badań 
naukowych i inteligentnej specjalizacji 
stosowanej w zrównoważonej mobilności;

Or. lt

Poprawka 17
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

uważa, że aby były bardziej skuteczne,
badania technologiczne muszą 
uwzględniać specyfikę poszczególnych 
regionów i różne wymagania, które można 
spotkać na terytorium Unii w zakresie 
infrastruktury;

Or. ro

Poprawka 18
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5 – litera a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

a) zachęca władze krajowe i regionalne do 
opracowania strategii w zakresie badań i 
innowacji w oparciu o inteligentną 
specjalizację, w celu lepszego 
wykorzystania funduszy strukturalnych 
oraz poprawę synergii między 
inwestycjami w sektorze publicznym i 
prywatnym.
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Or. ro

Poprawka 19
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. w związku z tym przypomina, że 
strategię dotyczącą innowacyjnej 
technologii należy opracować na podstawie 
cech charakterystycznych danych 
obszarów ponieważ w tym kontekście 
ujednolicone podejście nie sprawdzi się; 
uważa na przykład, że regiony wyspiarskie, 
górskie i słabo zaludnione wykazują 
szczególne rodzaje potencjału, które 
wymagają odpowiednich i innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie mobilności;

6. w związku z tym przypomina, że 
strategię dotyczącą innowacyjnej 
technologii należy opracować na podstawie 
cech charakterystycznych danych 
obszarów ponieważ w tym kontekście 
ujednolicone podejście nie sprawdzi się; 
uważa na przykład, że regiony wyspiarskie, 
górskie, najbardziej oddalone i słabo 
zaludnione wykazują szczególne rodzaje 
potencjału, które wymagają odpowiednich 
i innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
mobilności, tak aby umożliwić 
wykorzystanie potencjału wzrostu 
gospodarczego także w tych regionach;

Or. sv

Poprawka 20
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. w związku z tym przypomina, że 
strategię dotyczącą innowacyjnej 
technologii należy opracować na podstawie 
cech charakterystycznych danych 
obszarów ponieważ w tym kontekście 
ujednolicone podejście nie sprawdzi się; 
uważa na przykład, że regiony wyspiarskie, 
górskie i słabo zaludnione wykazują 
szczególne rodzaje potencjału, które 

6. w związku z tym przypomina, że 
strategię dotyczącą innowacyjnej 
technologii należy opracować na podstawie 
cech charakterystycznych i specyfiki
danych obszarów ponieważ w tym 
kontekście ujednolicone podejście nie 
sprawdzi się; uważa na przykład, że 
regiony wyspiarskie, górskie i słabo 
zaludnione wykazują szczególne rodzaje 



AM\934395PL.doc 13/17 PE510.550v01-00

PL

wymagają odpowiednich i innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie mobilności;

potencjału, które wymagają odpowiednich 
i innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
mobilności; podkreśla, iż należy zwrócić 
szczególną uwagę na regiony posiadające 
specyficzne bariery terytorialne oraz 
przypomina, że należy przeznaczyć 
odpowiednie fundusze na rozwój 
stosownej infrastruktury transportowej w 
regionach najsłabiej rozwiniętych; kładzie 
również nacisk na potrzebę rozwoju 
regionalnej infrastruktury transportowej, 
łączącej z państwami trzecimi, szczególnie 
w regionach najbardziej oddalonych;

Or. fr

Poprawka 21
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. w związku z tym przypomina, że 
strategię dotyczącą innowacyjnej 
technologii należy opracować na podstawie 
cech charakterystycznych danych 
obszarów ponieważ w tym kontekście 
ujednolicone podejście nie sprawdzi się; 
uważa na przykład, że regiony wyspiarskie, 
górskie i słabo zaludnione wykazują 
szczególne rodzaje potencjału, które 
wymagają odpowiednich i innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie mobilności;

6. w związku z tym przypomina, że 
strategię dotyczącą innowacyjnej 
technologii należy opracować na podstawie 
cech charakterystycznych danych 
obszarów ponieważ w tym kontekście 
ujednolicone podejście nie sprawdzi się; 
uważa na przykład, że regiony wyspiarskie, 
górskie i słabo zaludnione wykazują 
szczególne rodzaje potencjału, które 
wymagają odpowiednich i innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie mobilności; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia 
współpracy między regionami o podobnym 
potencjale rozwoju w celu zwiększenia 
wymiany najlepszych wykonalnych 
praktyk;

Or. ro
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Poprawka 22
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że dla zrównoważonej 
mobilności transportu, standardy 
bezpieczeństwa oraz inteligentne systemy 
transportu powinny być jak najszybciej 
standaryzowane w całej Unii;

Or. ro

Poprawka 23
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla potrzebę dalszego zachęcania
do upraszczania procedur 
administracyjnych dla finansowania badań 
i innowacji na szczeblu europejskim, 
krajowym, regionalnym, lokalnym i 
transgranicznym, tak by ustanowić jasne i 
przejrzyste ramy prawne;

7. kładzie nacisk na potrzebę dalszego 
upraszczania procedur administracyjnych 
dla finansowania badań i innowacji na 
szczeblu europejskim, krajowym, 
regionalnym, lokalnym i transgranicznym, 
tak by ustanowić jasne i przejrzyste ramy 
prawne;

Or. fr

Poprawka 24
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że w celu zmniejszenia 
natężenia ruchu na obszarach miejskich i 
w zatłoczonych regionach, oprócz 
poprawy efektywności istniejących 
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środków transportu ważne jest, aby za 
pośrednictwem postępu technologicznego 
znaleźć i zachęcić do korzystania z 
alternatywnego transportu;

Or. ro

Poprawka 25
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zachęca Komisję, by nie koncentrowała 
usług transportu publicznego jedynie na 
obszarach miejskich, ale by zapewniała
mobilność we wszystkich regionach, 
zwłaszcza tych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, tak aby służyło to 
zintegrowanej spójności terytorialnej;

8. jest zdania, że europejska strategia w 
dziedzinie technologii transportu powinna
zapewniać mobilność we wszystkich 
regionach, zwłaszcza tych znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji oraz oddalonych, 
tak aby służyło to zintegrowanej spójności 
terytorialnej oraz wykorzystaniu
potencjału wzrostu całej Europy;

Or. sv

Poprawka 26
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zachęca Komisję, by nie koncentrowała 
usług transportu publicznego jedynie na 
obszarach miejskich, ale by zapewniała 
mobilność we wszystkich regionach, 
zwłaszcza tych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, tak aby służyło to 
zintegrowanej spójności terytorialnej;

8. zachęca Komisję, by koncentrowała 
usługi transportu publicznego według 
partnerstwa miejsko-wiejskiego na rzecz 
zrównoważonego rozwoju (RURBAN) i 
aby zapewniała mobilność we wszystkich 
regionach, zwłaszcza tych znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, tak aby służyło to 
zintegrowanej spójności terytorialnej;

Or. ro
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Poprawka 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zachęca Komisję, by nie koncentrowała 
usług transportu publicznego jedynie na 
obszarach miejskich, ale by zapewniała 
mobilność we wszystkich regionach, 
zwłaszcza tych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, tak aby służyło to 
zintegrowanej spójności terytorialnej;

8. zachęca Komisję, by nie koncentrowała 
usług transportu publicznego jedynie na 
obszarach miejskich, ale by zapewniała 
mobilność we wszystkich regionach, 
zwłaszcza tych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, aby uniknąć ich 
wyludnienia, tak aby służyło to 
zintegrowanej spójności terytorialnej;

Or. ro

Poprawka 28
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący ustanowienia systemu 
monitorowania i informacji dotyczący 
badań i innowacji w dziedzinie transportu 
(TRIMIS); podkreśla znaczenie 
regularnego, bezpłatnego, łatwo 
dostępnego i rzetelnego udzielania 
informacji regionalnym decydentom 
politycznym: ubolewa, że w dalszym ciągu 
bardzo trudno uzyskać informacje
dotyczące finansowania przez UE 
projektów w dziedzinie transportu.

9. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący ustanowienia systemu 
monitorowania i informacji dotyczący 
badań i innowacji w dziedzinie transportu 
(TRIMIS); podkreśla znaczenie 
regularnego, bezpłatnego, łatwo 
dostępnego i rzetelnego udzielania 
informacji regionalnym decydentom 
politycznym; jest zdania, że powinien ulec 
usprawnieniu proces przekazywania tego 
rodzaju informacji.

Or. sv
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Poprawka 29
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 9 – litera a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

a) zaleca Komisji Europejskiej rozwijanie 
inicjatyw, które identyfikują i nagradzają 
projekty zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich, takich jak nagrody 
RegioStars.

Or. ro

Poprawka 30
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. jest zdania, że wszelka pomoc 
publiczna powinna być udzielana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
europejskimi w zakresie pomocy 
państwowej, w tym z uregulowaniami 
dotyczącymi badań naukowych i rozwoju 
oraz działalności innowacyjnej, a także 
finansowania działalności i infrastruktury
transportowej; z drugiej strony jednak 
uważa, że unijne przepisy w zakresie 
pomocy państwowej muszą w należyty 
sposób uwzględniać również niekorzystne 
warunki panujące w niektórych 
regionach.

Or. sv


