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Pozmeňujúci návrh 1
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že je potrebné, aby EÚ 
vypracovala skutočnú spoločnú dopravnú 
politiku, ktorá zabezpečí vhodnú dopravu 
pre všetky regióny; vyzýva členské štáty, 
aby zaistili, že zmes modelov bude odrážať 
úsilie o udržateľnejšiu mobilitu;

1. pripomína, že je potrebné, aby EÚ 
vypracovala skutočnú spoločnú dopravnú 
politiku, ktorá zabezpečí dostupnosť
vhodnej dopravy v európskych regiónoch
a medzi nimi; vyzýva členské štáty a 
regióny, aby zaistili, že kombinácia
modelov bude odrážať väčšiu prioritu
kladenú na skutočne udržateľnú mobilitu;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 2
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že je potrebné, aby EÚ 
vypracovala skutočnú spoločnú dopravnú 
politiku, ktorá zabezpečí vhodnú dopravu 
pre všetky regióny; vyzýva členské štáty, 
aby zaistili, že zmes modelov bude odrážať 
úsilie o udržateľnejšiu mobilitu;

1. pripomína, že je potrebné, aby EÚ 
vypracovala skutočnú spoločnú dopravnú 
politiku, ktorá zabezpečí vhodnú dopravu 
pre všetky regióny; vyzýva členské štáty, 
aby zaistili, že kombinácia modelov bude 
odrážať úsilie o udržateľnejšiu mobilitu;
zdôrazňuje potrebu podporovať už
existujúce účinné postupy v oblasti
udržateľnej dopravy, aby ich bolo možné
využiť a uplatňovať vo väčšom meradle;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 3
Patrice Tirolien
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že je potrebné, aby EÚ 
vypracovala skutočnú spoločnú dopravnú 
politiku, ktorá zabezpečí vhodnú dopravu 
pre všetky regióny; vyzýva členské štáty, 
aby zaistili, že zmes modelov bude odrážať 
úsilie o udržateľnejšiu mobilitu;

1. pripomína, že je potrebné, aby EÚ 
vypracovala skutočnú spoločnú dopravnú 
politiku, ktorá zabezpečí vhodnú dopravu 
pre všetky regióny, a zároveň jej
zosúladenie v regiónoch, členských
štátoch a Európe; vyzýva členské štáty, 
aby zaistili, že kombinácia modelov bude 
odrážať úsilie o udržateľnejšiu mobilitu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 1 – písmeno a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

a) odporúča miestnym orgánom rozvíjať
príklady osvedčených postupov pomocou
vytvorenia plánov udržateľnej mestskej
mobility v úzkej spolupráci s občianskou
spoločnosťou;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 5
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že efektívna európska
stratégia v oblasti dopravných technológií
musí pokryť všetky regióny EÚ s cieľom
umožniť efektívny pohyb tovaru a osôb, a
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podporiť tak vybudovanie skutočne
jednotného európskeho trhu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 6
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že ak má existovať 
ucelená a efektívna európska stratégia v 
oblasti dopravných technológií, musí byť v 
súlade so stratégiou EÚ 2020 
(COM(2010)2020) a cieľmi týkajúcimi sa 
znižovania emisií z roku 1990 a zároveň 
musí plne zodpovedať bielej knihe o 
doprave z roku 2011 s názvom Plán 
jednotného európskeho dopravného 
priestoru – vytvorenie 
konkurencieschopného dopravnému 
systému efektívne využívajúceho zdroje 
(COM(2011)0144), pokiaľ ide o územnú 
súdržnosť a vyvážený rozvoj; mala by 
umožniť zníženie spotreby energie, hluku z 
dopravy, potrieb týkajúcich sa dopravy, 
látok znečisťujúcich ovzdušie a emisií 
skleníkových plynov s cieľmi na roky 
2020, 2030 a 2050;

2. domnieva sa, že ucelená a efektívna 
európska stratégia v oblasti dopravných 
technológií musí byť v súlade so stratégiou 
EÚ 2020 (COM(2010)2020) a cieľmi 
týkajúcimi sa znižovania emisií z roku 
1990 a zároveň musí plne zodpovedať 
bielej knihe o doprave z roku 2011 s 
názvom Plán jednotného európskeho 
dopravného priestoru – vytvorenie 
konkurencieschopného dopravnému 
systému efektívne využívajúceho zdroje 
(COM(2011)0144), pokiaľ ide o územnú 
súdržnosť a vyvážený rozvoj; mala by 
umožniť zníženie spotreby energie, hluku z 
dopravy, potrieb týkajúcich sa dopravy, 
látok znečisťujúcich ovzdušie a emisií 
skleníkových plynov; zdôrazňuje, že je
potrebné, aby EÚ stanovila na tento účel
ciele na roky 2020, 2030 a 2050;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že ak má existovať ucelená 2. domnieva sa, že ak má existovať ucelená 
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a efektívna európska stratégia v oblasti 
dopravných technológií, musí byť v súlade 
so stratégiou EÚ 2020 (COM(2010)2020) a 
cieľmi týkajúcimi sa znižovania emisií z 
roku 1990 a zároveň musí plne zodpovedať 
bielej knihe o doprave z roku 2011 s 
názvom Plán jednotného európskeho 
dopravného priestoru – vytvorenie 
konkurencieschopného dopravnému 
systému efektívne využívajúceho zdroje 
(COM(2011)0144), pokiaľ ide o územnú 
súdržnosť a vyvážený rozvoj; mala by 
umožniť zníženie spotreby energie, hluku z 
dopravy, potrieb týkajúcich sa dopravy, 
látok znečisťujúcich ovzdušie a emisií 
skleníkových plynov s cieľmi na roky 
2020, 2030 a 2050;

a efektívna európska stratégia v oblasti 
dopravných technológií, musí byť v súlade 
so stratégiou EÚ 2020 (COM(2010)2020) a 
cieľmi týkajúcimi sa znižovania emisií z 
roku 1990 a zároveň musí plne zodpovedať 
bielej knihe o doprave z roku 2011 s 
názvom Plán jednotného európskeho 
dopravného priestoru – vytvorenie 
konkurencieschopného dopravnému 
systému efektívne využívajúceho zdroje 
(COM(2011)0144), pokiaľ ide o územnú 
súdržnosť a vyvážený rozvoj; mala by 
umožniť zníženie spotreby energie, hluku z 
dopravy, potrieb týkajúcich sa dopravy, 
látok znečisťujúcich ovzdušie a emisií 
skleníkových plynov s pevnými cieľmi na 
roky 2020, 2030 a 2050;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 8
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že táto stratégia by mala byť 
založená na integračnom modeli, v ktorom 
sa najväčší význam pripisuje 
medziregionálnym spojeniam a chýbajúcim 
cezhraničným prepojeniam a inovatívne 
riešenia pre multimodálnu dopravu môžu 
znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť územnú 
súdržnosť;

3. zdôrazňuje, že táto stratégia musí byť 
založená na integračnom modeli, v ktorom 
sa najväčší význam pripisuje 
medziregionálnym spojeniam a chýbajúcim 
cezhraničným prepojeniam, a že inovatívne 
riešenia pre multimodálnu dopravu môžu 
znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť územnú 
súdržnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 9
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 3



AM\934395SK.doc 7/17 PE510.550v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že táto stratégia by mala byť 
založená na integračnom modeli, v ktorom 
sa najväčší význam pripisuje 
medziregionálnym spojeniam a chýbajúcim 
cezhraničným prepojeniam a inovatívne 
riešenia pre multimodálnu dopravu môžu 
znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť územnú 
súdržnosť;

3. zdôrazňuje, že táto stratégia by mala byť 
založená na integračnom modeli 
lineárneho rozvoja, v ktorom sa najväčší 
význam pripisuje medziregionálnym 
spojeniam a chýbajúcim cezhraničným 
prepojeniam, a že inovatívne riešenia pre 
multimodálnu dopravu môžu znížiť 
regionálne rozdiely a zvýšiť územnú 
súdržnosť; je si vedomý, že v súčasnosti 
existujú značné rozdiely v oblasti
dopravných sietí medzi regiónmi, a
zdôrazňuje potrebu investovať do
udržateľných dopravných technológií v
menej podporovaných a v izolovaných
regiónoch, a zaistiť tak vyrovnaný rozvoj
v súlade s cieľom súdržnosti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 10
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že táto stratégia by mala byť 
založená na integračnom modeli, v ktorom 
sa najväčší význam pripisuje 
medziregionálnym spojeniam a chýbajúcim 
cezhraničným prepojeniam a inovatívne 
riešenia pre multimodálnu dopravu môžu 
znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť územnú 
súdržnosť;

3. zdôrazňuje, že táto stratégia by mala byť 
založená na integračnom modeli, v ktorom 
sa najväčší význam pripisuje 
medziregionálnym spojeniam a chýbajúcim 
cezhraničným prepojeniam a ktorý
pomocou prísnejších pravidiel chráni
práva cestujúcich v geograficky
odľahlých regiónoch a v prípadoch
existencie monopolu a zároveň je schopný
zabezpečiť minimálne služby v prípade 
štrajkov, a zdôrazňuje, že inovatívne 
riešenia pre multimodálnu dopravu môžu 
znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť územnú 
súdržnosť;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 11
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že táto stratégia by mala byť 
založená na integračnom modeli, v ktorom 
sa najväčší význam pripisuje 
medziregionálnym spojeniam a chýbajúcim 
cezhraničným prepojeniam a inovatívne 
riešenia pre multimodálnu dopravu môžu 
znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť územnú 
súdržnosť;

3. zdôrazňuje, že táto stratégia by mala byť 
založená na integračnom modeli, v ktorom 
sa najväčší význam pripisuje 
medziregionálnym spojeniam a chýbajúcim 
cezhraničným prepojeniam, a že inovatívne 
riešenia pre multimodálnu dopravu môžu 
znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť územnú 
súdržnosť; ďalej zdôrazňuje, že táto 
stratégia by mala odrážať potrebu 
špecifických dopravných koncepcií v
osobitne znevýhodnených regiónoch a 
plne využiť potenciál, ktorý tieto
koncepcie ponúkajú.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že táto stratégia by mala byť 
založená na integračnom modeli, v ktorom 
sa najväčší význam pripisuje 
medziregionálnym spojeniam a chýbajúcim 
cezhraničným prepojeniam a inovatívne 
riešenia pre multimodálnu dopravu môžu 
znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť územnú 
súdržnosť;

3. zdôrazňuje, že táto stratégia by mala byť 
založená na integračnom modeli, v ktorom 
sa najväčší význam pripisuje 
medziregionálnym spojeniam a chýbajúcim 
cezhraničným prepojeniam, a že inovatívne 
riešenia pre multimodálnu dopravu môžu 
podporiť mobilitu pracovnej sily na 
regionálnej a cezhraničnej úrovni, znížiť 
regionálne rozdiely a zvýšiť územnú 
súdržnosť;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 13
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3 bis. domnieva sa, že nástroj na 
prepojenie Európy by mal v budúcnosti
získať väčšiu dôležitosť a vyššie finančné
prostriedky, pretože tento program
zabezpečuje investície do základnej 
infraštruktúry, čo môže podporiť
konkurencieschopnosť Európy a jej 
regiónov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 14
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že túto stratégiu by mali 
využívať všetky európske regióny a ich 
príslušné rezervné zdroje pracovníkov, a 
podčiarkuje, že je potrebné zohľadniť 
regionálne špecifiká a potenciál, a to najmä 
pri vývoji ekologickejších druhov dopravy;

4. domnieva sa, že túto stratégiu by mali 
využívať všetky európske regióny a ich 
príslušné rezervné zdroje pracovníkov, a 
podčiarkuje, že je potrebné zohľadniť 
regionálne špecifiká a potenciál, a to najmä 
pri vývoji ekologickejších druhov dopravy;
vyzýva orgány na nižších úrovniach, ako 
aj zainteresované strany, aby vytvorili
partnerstvo pre inovácie v oblasti 
udržateľnej mobility;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 15
Jens Nilsson
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. tvrdí, že investície v rámci 
štrukturálnych a investičných fondov EÚ 
by mohli výrazne pomôcť pri rozvoji 
inteligentnej špecializácie uplatňovanej v 
oblasti udržateľnej mobility;

5. tvrdí, že investície v rámci 
štrukturálnych a investičných fondov EÚ 
by mohli pomôcť otvoriť široké
perspektívy pre rozvoj inteligentnej 
špecializácie uplatňovanej v oblasti 
udržateľnej mobility v európskych
regiónoch;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 16
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. tvrdí, že investície v rámci 
štrukturálnych a investičných fondov EÚ 
by mohli výrazne pomôcť pri rozvoji 
inteligentnej špecializácie uplatňovanej v 
oblasti udržateľnej mobility;

5. tvrdí, že investície v rámci 
štrukturálnych a investičných fondov EÚ 
by mohli výrazne pomôcť pri rozvoji 
výskumu a inteligentnej špecializácie 
uplatňovanej v oblasti udržateľnej 
mobility;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 17
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 5 – pododsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

domnieva sa, že ak má byť technologický 
výskum efektívnejší, musí zohľadňovať 
súhrn regionálnych rysov a rôznych 
potrieb, ktoré existujú na území EÚ v 
oblasti infraštruktúry;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 18
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 5 – písmeno a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

a) vyzýva vnútroštátne a regionálne
orgány, aby vypracovali stratégie pre
výskum a inovácie založené na
inteligentnej špecializácii s cieľom
zabezpečiť účinnejšie využívanie
štrukturálnych fondov a posilnenie
spolupôsobenia verejných a súkromných 
investícií;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 19
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. v tejto súvislosti pripomína, že stratégiu 
pre inovatívne technológie treba 
sformulovať s prihliadnutím na 
charakteristiky území, pretože v tomto 
kontexte nemožno využiť univerzálny 
prístup; nazdáva sa napríklad, že ostrovné, 
horské a riedko osídlené regióny majú 
osobitné druhy potenciálu, ktoré vyžadujú 
vhodné a inovatívne riešenia v oblasti 
mobility;

6. v tejto súvislosti pripomína, že stratégiu 
pre inovatívne technológie treba 
sformulovať s prihliadnutím na 
charakteristiky území, pretože v tomto 
kontexte nemožno využiť univerzálny 
prístup; nazdáva sa napríklad, že ostrovné, 
horské, najvzdialenejšie a riedko osídlené 
regióny majú špecifický potenciál, ktorý si 
vyžaduje vhodné a inovatívne riešenia v 
oblasti mobility, prostredníctvom ktorých 
by bolo možné využiť potenciál
hospodárskeho rastu týchto regiónov;

Or. sv
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Pozmeňujúci návrh 20
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. v tejto súvislosti pripomína, že stratégiu 
pre inovatívne technológie treba 
sformulovať s prihliadnutím na 
charakteristiky území, pretože v tomto 
kontexte nemožno využiť univerzálny 
prístup; nazdáva sa napríklad, že ostrovné, 
horské a riedko osídlené regióny majú 
osobitné druhy potenciálu, ktoré vyžadujú 
vhodné a inovatívne riešenia v oblasti 
mobility;

6. v tejto súvislosti pripomína, že stratégiu 
pre inovatívne technológie treba 
sformulovať s prihliadnutím na 
charakteristiky a špecifiká území, pretože 
v tomto kontexte nemožno využiť 
univerzálny prístup; nazdáva sa napríklad, 
že ostrovné, horské a riedko osídlené 
regióny majú osobitné druhy potenciálu, 
ktoré vyžadujú vhodné a inovatívne 
riešenia v oblasti mobility; zastáva názor, 
že je potrebné venovať osobitnú
pozornosť regiónom, ktoré majú
špecifické územné obmedzenia, a
pripomína, že je potrebné poskytnúť
primerané finančné prostriedky na
vhodnú dopravnú infraštruktúru v
najmenej rozvinutých regiónoch; ďalej
kladie dôraz na potrebu vytvoriť 
regionálnu dopravnú infraštruktúru
zahŕňajúcu tretie krajiny najmä v
najvzdialenejších regiónoch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. v tejto súvislosti pripomína, že stratégiu 
pre inovatívne technológie treba 
sformulovať s prihliadnutím na 
charakteristiky území, pretože v tomto 

6. v tejto súvislosti pripomína, že stratégiu 
pre inovatívne technológie treba 
sformulovať s prihliadnutím na 
charakteristiky území, pretože v tomto 
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kontexte nemožno využiť univerzálny 
prístup; nazdáva sa napríklad, že ostrovné, 
horské a riedko osídlené regióny majú 
osobitné druhy potenciálu, ktoré vyžadujú 
vhodné a inovatívne riešenia v oblasti 
mobility;

kontexte nemožno využiť univerzálny 
prístup; nazdáva sa napríklad, že ostrovné, 
horské a riedko osídlené regióny majú 
osobitné druhy potenciálu, ktoré vyžadujú 
vhodné a inovatívne riešenia v oblasti 
mobility; vyzýva na posilnenie spolupráce
medzi regiónmi, ktoré majú podobný
potenciál vývoja, aby bolo možné rozvíjať
výmenu uskutočniteľných osvedčených 
postupov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 22
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6 bis. domnieva sa, že v záujme
udržateľnej dopravnej mobility by mali 
byť v rámci EÚ čo najskôr zosúladené
bezpečnostné normy a inteligentné
dopravné systémy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 23
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je potrebné ďalej 
podnecovať zjednodušovanie 
administratívnych postupov financovania 
výskumu a vývoja na európskej, národnej, 
regionálnej, miestnej a cezhraničnej úrovni 
s cieľom vytvoriť jasný a transparentný 
právny rámec;

7. zdôrazňuje, že je potrebné ďalej 
zjednodušiť administratívne postupy
financovania výskumu a vývoja na 
európskej, národnej, regionálnej, miestnej a 
cezhraničnej úrovni s cieľom vytvoriť 
jasný a transparentný právny rámec;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7 bis. domnieva sa, že aby bolo možné
obmedziť preťaženie cestnej siete v
mestských oblastiach a v obzvlášť
preťažených regiónoch a zároveň
zlepšovať účinnosť už existujúcich
dopravných prostriedkov, je nutné, aby
technologický pokrok priniesol
alternatívne riešenie dopravy a podporil
ich využívanie;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 25
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. nabáda Komisiu, aby v záujme 
integrovanej územnej súdržnosti
nesústreďovala služby verejnej dopravy 
výhradne v mestských oblastiach, ale 
zabezpečila mobilitu vo všetkých 
regiónoch, a to najmä v tých 
najznevýhodnenejších;

8. domnieva sa, že v záujme integrovanej
územnej súdržnosti a s cieľom uvoľniť
potenciál hospodárskeho rastu celej
Európy by mala európska stratégia v 
oblasti dopravných technológií zabezpečiť
mobilitu vo všetkých regiónoch, a to najmä
v najodľahlejších a v najviac
znevýhodnených regiónoch;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 26
Iosif Matula
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Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. nabáda Komisiu, aby v záujme 
integrovanej územnej súdržnosti 
nesústreďovala služby verejnej dopravy 
výhradne v mestských oblastiach, ale
zabezpečila mobilitu vo všetkých 
regiónoch, a to najmä v tých 
najznevýhodnenejších;

8. nabáda Komisiu, aby v záujme 
integrovanej územnej súdržnosti 
sústreďovala služby verejnej dopravy v 
súlade s projektom Partnerstvo pre trvalo 
udržateľný rozvoj miest a vidieka
(RURBAN) a zabezpečila mobilitu vo 
všetkých regiónoch, a to najmä v tých 
najznevýhodnenejších;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. nabáda Komisiu, aby v záujme 
integrovanej územnej súdržnosti 
nesústreďovala služby verejnej dopravy 
výhradne v mestských oblastiach, ale 
zabezpečila mobilitu vo všetkých 
regiónoch, a to najmä v tých 
najznevýhodnenejších;

8. nabáda Komisiu, aby v záujme 
integrovanej územnej súdržnosti 
nesústreďovala služby verejnej dopravy 
výhradne v mestských oblastiach, ale 
zabezpečila mobilitu vo všetkých 
regiónoch, a to najmä v tých 
najznevýhodnenejších, s cieľom zabrániť 
ich vyľudňovaniu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 28
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. víta návrh Komisie týkajúci sa zriadenia 9. víta návrh Komisie týkajúci sa zriadenia 
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monitorovacieho a informačného systému 
pre výskum a inovácie v oblasti dopravy 
(TRIMIS); podčiarkuje význam 
pravidelného, bezplatného, ľahko 
dostupného a spoľahlivého poskytovania 
informácií regionálnym politikom; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že dodnes je veľmi zložité získať 
informácie o financovaní dopravných 
projektov zo strany EÚ.

monitorovacieho a informačného systému 
pre výskum a inovácie v oblasti dopravy 
(TRIMIS); podčiarkuje význam 
pravidelného, bezplatného, ľahko 
dostupného a spoľahlivého poskytovania 
informácií regionálnym politikom; 
domnieva sa, že poskytovanie týchto
informácií by bolo možné zlepšiť.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 29
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 9 – písmeno a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

a) odporúča Európskej komisii rozvíjať
iniciatívy, v rámci ktorých sa vyhľadávajú
a odmeňujú projekty udržateľného
rozvoja miest, ako napríklad ocenenie
RegioStars;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 30
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. domnieva sa, že ak sa poskytne
verejná podpora, je nutné dodržiavať
právne predpisy EÚ týkajúce sa 
poskytovania štátnej pomoci vrátane
pravidiel vzťahujúcich sa na výskum, 
vývoj a inovácie, ako aj financovanie 
dopravných služieb a infraštruktúry;
domnieva sa však, že predpisy EÚ pre 
poskytovanie štátnej pomoci by mali 
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zohľadňovať konkrétne znevýhodnenia 
niektorých regiónov.

Or. sv


