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

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2012/2298(INI)

26.4.2013

PREDLOGI SPREMEMB
1–30

Osnutek mnenja
Jean-Jacob Bicep
(PE508.036v01-00)

Spodbujanje evropske strategije glede tehnologije v prometu za prihodnjo 
trajnostno mobilnost Evrope
(2012/2298(INI)



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

SL

AM_Com_NonLegOpinion



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

SL

Predlog spremembe 1
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da mora EU razviti pristno 
skupno prometno politiko, ki bo 
zagotavljala ustreznost prevoza za vse 
regije; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bo kombinacija modelov
odražala premike k bolj trajnostni 
mobilnosti.

1. opozarja, da mora EU razviti pristno 
skupno prometno politiko, ki bo 
zagotavljala razpoložljivost ustreznega
prevoza v vseh evropskih regijah in med 
njimi; poziva države članice in regije, naj 
zagotovijo, da bo kombinacija načinov 
prevoza odražala večjo prednost, dano 
resnično trajnostni mobilnosti;

Or. sv

Predlog spremembe 2
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da mora EU razviti pristno 
skupno prometno politiko, ki bo 
zagotavljala ustreznost prevoza za vse 
regije; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bo kombinacija modelov
odražala premike k bolj trajnostni 
mobilnosti.

1. opozarja, da mora EU razviti pristno 
skupno prometno politiko, ki bo 
zagotavljala ustreznost prevoza za vse 
regije; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bo kombinacija načinov 
prevoza odražala premike k bolj trajnostni 
mobilnosti; poudarja potrebo po 
spodbujanju učinkovitih praks, ki 
obstajajo na področju trajnostnega 
prometa, da bi jih uporabljali in izvajali v 
čim večjem obsegu;

Or. ro

Predlog spremembe 3
Patrice Tirolien
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da mora EU razviti pristno 
skupno prometno politiko, ki bo 
zagotavljala ustreznost prevoza za vse 
regije; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bo kombinacija modelov
odražala premike k bolj trajnostni 
mobilnosti.

1. opozarja, da mora EU razviti pristno 
skupno prometno politiko, ki bo 
zagotavljala ustreznost prevoza za vse 
regije in njegovo usklajenost v regijah, 
državah članicah in na evropski ravni;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
bo kombinacija načinov prevoza odražala 
premike k bolj trajnostni mobilnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(a) lokalnim organom priporoča, naj 
razvijejo primere dobrih praks z 
uresničevanjem načrtov trajnostne 
mobilnosti v mestih v tesnem posvetovanju 
s civilno družbo;

Or. ro

Predlog spremembe 5
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da mora učinkovita evropska 
strategija na področju prometnih 
tehnologij pokriti vse regije Evropske 
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unije, da bi ustvarili učinkovit pretok oseb 
in blaga ter posledično spodbujali 
oblikovanje resnično evropskega enotnega 
trga;

Or. ro

Predlog spremembe 6
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da mora biti predvidena jasna in 
učinkovita evropska strategija glede 
tehnologije v prometu v skladu s strategijo 
Evropa 2020 (COM(2010)2020) in cilji 
zmanjševanja iz leta 1990 ter tudi v celoti 
skladna z belo knjigo iz leta 2011 z 
naslovom Načrt za enotni evropski 
prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu (COM(2011)0144), 
kar zadeva teritorialno kohezijo in 
uravnotežen razvoj; dovoliti bi morala 
zmanjšanje porabe energije, prometnega 
hrupa, potreb prometa, onesnaževal zraka 
in emisij toplogrednih plinov s cilji za leta 
2020, 2030 in 2050;

2. meni, da mora biti predvidena jasna in 
učinkovita evropska strategija glede 
tehnologije v prometu v skladu s strategijo 
Evropa 2020 (COM(2010)2020) in cilji 
zmanjševanja iz leta 1990, ki mora biti tudi 
v celoti skladna z belo knjigo iz leta 2011 z 
naslovom Načrt za enotni evropski 
prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu (COM(2011)0144), 
kar zadeva teritorialno kohezijo in 
uravnotežen razvoj; omogočati bi morala 
zmanjšanje porabe energije, prometnega 
hrupa, potreb po prevozu, onesnaževal 
zraka in emisij toplogrednih plinov; 
poudarja potrebo, da Evropska unija za ta 
namen določi cilje za leta 2020, 2030 in 
2050;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da mora biti predvidena jasna in 
učinkovita evropska strategija glede 
tehnologije v prometu v skladu s strategijo 
Evropa 2020 (COM(2010)2020) in cilji 
zmanjševanja iz leta 1990 ter tudi v celoti 
skladna z belo knjigo iz leta 2011 z 
naslovom Načrt za enotni evropski 
prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu (COM(2011)0144), 
kar zadeva teritorialno kohezijo in 
uravnotežen razvoj; dovoliti bi morala 
zmanjšanje porabe energije, prometnega 
hrupa, potreb prometa, onesnaževal zraka 
in emisij toplogrednih plinov s cilji za leta 
2020, 2030 in 2050;

2. meni, da mora biti predvidena jasna in 
učinkovita evropska strategija glede 
tehnologije v prometu v skladu s strategijo 
Evropa 2020 (COM(2010)2020) in cilji 
zmanjševanja iz leta 1990, ki mora biti tudi 
v celoti skladna z belo knjigo iz leta 2011 z 
naslovom Načrt za enotni evropski 
prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu (COM(2011)0144), 
kar zadeva teritorialno kohezijo in 
uravnotežen razvoj; omogočati bi morala 
zmanjšanje porabe energije, prometnega 
hrupa, potreb po prevozu, onesnaževal 
zraka in emisij toplogrednih plinov s
trdnimi cilji za leta 2020, 2030 in 2050;

Or. sv

Predlog spremembe 8
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morala ta strategija 
temeljiti na integrativnem modelu, kjer se 
medregionalnim povezavam in 
manjkajočim čezmejnim členom dodeli 
najvišja stopnja pomembnosti in kjer lahko 
inovativne rešitve za multimodalni prevoz 
zmanjšajo regionalne razlike in okrepijo 
teritorialno kohezijo;

3. poudarja, da mora ta strategija temeljiti 
na integrativnem modelu, kjer se 
medregionalnim povezavam in 
manjkajočim čezmejnim členom dodeli 
najvišja stopnja pomembnosti in kjer lahko 
inovativne rešitve za multimodalni prevoz 
zmanjšajo regionalne razlike in okrepijo 
teritorialno kohezijo;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Iosif Matula
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morala ta strategija 
temeljiti na integrativnem modelu, kjer se 
medregionalnim povezavam in 
manjkajočim čezmejnim členom dodeli 
najvišja stopnja pomembnosti in kjer lahko 
inovativne rešitve za multimodalni prevoz 
zmanjšajo regionalne razlike in okrepijo 
teritorialno kohezijo;

3. poudarja, da bi morala ta strategija 
temeljiti na integrativnem modelu
linearnega razvoja, kjer se 
medregionalnim povezavam in 
manjkajočim čezmejnim členom dodeli 
najvišja stopnja pomembnosti in kjer lahko 
inovativne rešitve za multimodalni prevoz 
zmanjšajo regionalne razlike in okrepijo 
teritorialno kohezijo; se zaveda, da zdaj 
obstajajo velike razlike med regijami na 
področju prometnih omrežij, in opozarja 
na potrebo po naložbah v trajnostne 
prometne tehnologije v regijah z najbolj 
omejenimi možnostmi in izoliranih 
regijah za uravnotežen razvoj v skladu s 
kohezijskim ciljem;

Or. ro

Predlog spremembe 10
Maria do Céu Patrão Neves

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morala ta strategija 
temeljiti na integrativnem modelu, kjer se 
medregionalnim povezavam in 
manjkajočim čezmejnim členom dodeli 
najvišja stopnja pomembnosti in kjer lahko 
inovativne rešitve za multimodalni prevoz 
zmanjšajo regionalne razlike in okrepijo 
teritorialno kohezijo;

3. poudarja, da bi morala ta strategija 
temeljiti na integrativnem modelu, kjer se 
medregionalnim povezavam in 
manjkajočim čezmejnim členom dodeli 
najvišja stopnja pomembnosti ter se z 
okrepljenimi pravili zaščitijo pravice 
potnikov v regijah z razdrobljenim 
reliefom in v primerih monopolov s 
hkratno zagotovitvijo minimalnih storitev 
v primeru stavke in kjer lahko inovativne 
rešitve za multimodalni prevoz zmanjšajo 
regionalne razlike in okrepijo teritorialno 
kohezijo;
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Or. pt

Predlog spremembe 11
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morala ta strategija 
temeljiti na integrativnem modelu, kjer se 
medregionalnim povezavam in 
manjkajočim čezmejnim členom dodeli 
najvišja stopnja pomembnosti in kjer lahko 
inovativne rešitve za multimodalni prevoz 
zmanjšajo regionalne razlike in okrepijo 
teritorialno kohezijo;

3. poudarja, da bi morala ta strategija 
temeljiti na integrativnem modelu, kjer se 
medregionalnim povezavam in 
manjkajočim čezmejnim členom dodeli 
najvišja stopnja pomembnosti in kjer lahko 
inovativne rešitve za multimodalni prevoz 
zmanjšajo regionalne razlike in okrepijo 
teritorialno kohezijo; poleg tega poudarja, 
da bi morala ta strategija odgovoriti na 
potrebe po posebnih načinih prevoza v 
regijah s posebnimi ovirami in izkoristiti 
potencial, ki ga ponujajo ti načini;

Or. sv

Predlog spremembe 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morala ta strategija 
temeljiti na integrativnem modelu, kjer se 
medregionalnim povezavam in 
manjkajočim čezmejnim členom dodeli 
najvišja stopnja pomembnosti in kjer lahko 
inovativne rešitve za multimodalni prevoz 
zmanjšajo regionalne razlike in okrepijo 
teritorialno kohezijo;

3. poudarja, da bi morala ta strategija 
temeljiti na integrativnem modelu, kjer se 
medregionalnim povezavam in 
manjkajočim čezmejnim členom dodeli 
najvišja stopnja pomembnosti in kjer lahko 
inovativne rešitve za multimodalni prevoz
spodbujajo mobilnost delovne sile na 
regionalni in čezmejni ravni, zmanjšajo 
regionalne razlike in okrepijo teritorialno 
kohezijo;

Or. ro
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Predlog spremembe 13
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bo treba v prihodnosti dati 
večji pomen instrumentu za povezovanje 
Evrope in zagotoviti njegovo boljše 
financiranje, saj zagotavlja ta program 
naložbe v bistvene infrastrukture, ki lahko 
spodbudijo konkurenčnost Evrope in 
njenih regij;

Or. ro

Predlog spremembe 14
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi vse evropske regije in 
njihove rezerve delovne sile morale 
izkoristiti takšno strategijo, ter poudarja 
potrebo po upoštevanju regionalnih 
posebnosti in potencialov, zlasti pri razvoju 
okolju prijaznih prevoznih sredstev;

4. meni, da bi vse evropske regije in 
njihove rezerve delovne sile morale 
izkoristiti takšno strategijo, ter poudarja 
potrebo po upoštevanju regionalnih 
posebnosti in potencialov, zlasti pri razvoju 
okolju prijaznih načinov prevoza; poziva 
organe na nižjih ravneh in zainteresirane 
strani, naj sklenejo partnerstva za 
inovacije na področju trajnostne 
mobilnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 15
Jens Nilsson
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. trdi, da bi lahko bila vlaganja v okviru 
strukturnih skladov EU in investicijskih 
skladov v veliko pomoč pri razvoju 
pametne specializacije, ki se uporablja za 
trajnostno mobilnost;

5. trdi, da bi lahko vlaganja v okviru 
strukturnih in investicijskih skladov EU v
evropskih regijah odprla velike možnosti
pri razvoju pametne specializacije za 
trajnostno mobilnost;

Or. sv

Predlog spremembe 16
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. trdi, da bi lahko bila vlaganja v okviru 
strukturnih skladov EU in investicijskih 
skladov v veliko pomoč pri razvoju 
pametne specializacije, ki se uporablja za 
trajnostno mobilnost;

5. trdi, da bi lahko bila vlaganja v okviru 
strukturnih in investicijskih skladov EU v 
veliko pomoč pri razvoju raziskav in
pametne specializacije za trajnostno 
mobilnost;

Or. lt

Predlog spremembe 17
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – alinéa 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

meni, da morajo tehnološke raziskave, da 
bi bile učinkovitejše, upoštevati vse 
regionalne značilnosti in različne zahteve, 
ki obstajajo na ozemlju Unije v zvezi z 
infrastrukturo;

Or. ro
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Predlog spremembe 18
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – točka a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(a) spodbuja nacionalne in regionalne 
organe, naj pripravijo strategije za 
raziskave in inovacije, temelječe na 
pametni specializaciji, za učinkovitejšo 
uporabo strukturnih skladov in okrepitev 
sinergij med naložbami javnega in 
zasebnega sektorja;

Or. ro

Predlog spremembe 19
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. v zvezi s tem poudarja, da je treba razviti 
strategijo za inovativno tehnologijo, ki bo 
temeljila na značilnostih ozemelj, kar 
pomeni, da pristop enotne rešitve za vse ne 
bo učinkovit; meni, denimo, da imajo 
otoška, gorata in redko poseljena območja 
posebne vrste potencialov, ki zahtevajo 
ustrezne in inovativne rešitve za mobilnost;

6. v zvezi s tem poudarja, da je treba razviti 
strategijo za inovativno tehnologijo, ki bo 
temeljila na značilnostih ozemelj, kar 
pomeni, da pristop enotne rešitve za vse ne 
bo učinkovit; meni, denimo, da imajo 
otoška, gorata, najbolj oddaljena in redko 
poseljena območja posebne vrste 
potencialov, ki zahtevajo ustrezne in 
inovativne rešitve za mobilnost, da lahko 
poleg tega sprostijo možnost teh regij za 
gospodarsko rast;

Or. sv

Predlog spremembe 20
Patrice Tirolien
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. v zvezi s tem poudarja, da je treba razviti 
strategijo za inovativno tehnologijo, ki bo 
temeljila na značilnostih ozemelj, kar 
pomeni, da pristop enotne rešitve za vse ne 
bo učinkovit; meni, denimo, da imajo 
otoška, gorata in redko poseljena območja 
posebne vrste potencialov, ki zahtevajo 
ustrezne in inovativne rešitve za mobilnost;

6. v zvezi s tem poudarja, da je treba razviti 
strategijo za inovativno tehnologijo, ki bo 
temeljila na značilnostih in posebnostih
ozemelj, kar pomeni, da pristop enotne 
rešitve za vse ne bo učinkovit; meni, 
denimo, da imajo otoška, gorata in redko 
poseljena območja posebne vrste 
potencialov, ki zahtevajo ustrezne in 
inovativne rešitve za mobilnost; predvsem 
trdi, da je treba posebno pozornost 
nameniti regijam s posebnimi 
teritorialnimi omejitvami, in opozarja, da 
je treba nameniti ustrezna sredstva za 
prilagojeno prometno infrastrukturo v 
manj razvitih regijah; poudarja tudi 
potrebo po razvoju regionalne prometne 
infrastrukture, ki bo vključevala tretje 
države, zlasti v najbolj oddaljenih regijah;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. v zvezi s tem poudarja, da je treba razviti 
strategijo za inovativno tehnologijo, ki bo 
temeljila na značilnostih ozemelj, kar 
pomeni, da pristop enotne rešitve za vse ne 
bo učinkovit; meni, denimo, da imajo 
otoška, gorata in redko poseljena območja 
posebne vrste potencialov, ki zahtevajo 
ustrezne in inovativne rešitve za mobilnost;

6. v zvezi s tem poudarja, da je treba razviti 
strategijo za inovativno tehnologijo, ki bo 
temeljila na značilnostih ozemelj, kar 
pomeni, da pristop enotne rešitve za vse ne 
bo učinkovit; meni, denimo, da imajo 
otoška, gorata in redko poseljena območja 
posebne vrste potencialov, ki zahtevajo 
ustrezne in inovativne rešitve za mobilnost;
zahteva okrepitev sodelovanja med 
regijami, ki imajo podoben razvojni 
potencial, da bi razvili izmenjavo 
uresničljivih dobrih praks;
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Or. ro

Predlog spremembe 22
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da morajo biti za trajnostno 
mobilnost prevoz, varnostni standardi in 
inteligentni transportni sistemi v čim 
krajšem času predmet uskladitve na ravni 
Unije;

Or. ro

Predlog spremembe 23
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja potrebo po nadaljnjem 
spodbujanju poenostavitve upravnih 
postopkov za raziskave in inovacije na 
evropski, nacionalni, regionalni, lokalni in 
čezmejni ravni, da se ustanovi jasen in 
pregleden pravni okvir;

7. poudarja potrebo po večji poenostavitvi
upravnih postopkov za financiranje 
raziskav in inovacij na evropski, 
nacionalni, regionalni, lokalni in čezmejni 
ravni, da se vzpostavi jasen in pregleden 
pravni okvir;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da je za zmanjšanje cestnih 
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zastojev v mestih in zelo obremenjenih 
regijah hkrati z izboljšanjem učinkovitosti 
že obstoječih prevoznih sredstev 
pomembno, da tehnološki napredek 
omogoči iskanje alternativnih prevoznih 
rešitev in spodbuja njihovo uporabo;

Or. ro

Predlog spremembe 25
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. spodbuja Komisijo, naj storitev javnega 
prevoza ne kopiči zgolj na urbanih 
območjih, pač pa naj zavoljo integrirane
teritorialne kohezije zagotovi mobilnost v 
vseh regijah, zlasti v najbolj prikrajšanih;

8. meni, da bi morala evropska strategija 
za prometne tehnologije zavoljo celostne
teritorialne kohezije in za sprostitev 
potenciala vse Evrope za rast zagotoviti
mobilnost v vseh regijah, zlasti v najbolj
oddaljenih in najbolj prikrajšanih;

Or. sv

Predlog spremembe 26
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. spodbuja Komisijo, naj storitev javnega 
prevoza ne kopiči zgolj na urbanih 
območjih, pač pa naj zavoljo integrirane
teritorialne kohezije zagotovi mobilnost v 
vseh regijah, zlasti v najbolj prikrajšanih;

8. spodbuja Komisijo, naj storitve javnega 
prevoza kopiči v skladu s partnerstvom za 
trajnostni razvoj mest in podeželja 
(RURBAN) in zavoljo celostne teritorialne 
kohezije zagotovi mobilnost v vseh regijah, 
zlasti v najbolj prikrajšanih;

Or. ro
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Predlog spremembe 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. spodbuja Komisijo, naj storitev javnega 
prevoza ne kopiči zgolj na urbanih 
območjih, pač pa naj zavoljo integrirane
teritorialne kohezije zagotovi mobilnost v 
vseh regijah, zlasti v najbolj prikrajšanih;

8. spodbuja Komisijo, naj storitev javnega 
prevoza ne kopiči zgolj na urbanih 
območjih, pač pa naj zagotovi mobilnost v 
vseh regijah, zlasti v najbolj prikrajšanih, 
prepreči upadanje števila prebivalstva v 
teh regijah in ukrepa v skladu s celostno
teritorialno kohezijo;

Or. ro

Predlog spremembe 28
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. pozdravlja predlog Komisije za
ustanovitev sistema spremljanja in 
obveščanja za raziskave in inovacije na 
področju prometa (TRIMIS); poudarja 
pomen zagotavljanja rednih, brezplačnih, 
lahko dostopnih in zanesljivih informacij 
regionalnim oblikovalcem politik;
obžaluje, da je še vedno zelo težko priti do
informacij o financiranju EU za prometne 
projekte.

9. pozdravlja predlog Komisije za
vzpostavitev sistema spremljanja in 
obveščanja za raziskave in inovacije na 
področju prometa (TRIMIS); poudarja 
pomen zagotavljanja rednih, brezplačnih, 
lahko dostopnih in zanesljivih informacij 
regionalnim oblikovalcem politik; meni, da 
je zagotavljanje takih informacij mogoče 
izboljšati.

Or. sv

Predlog spremembe 29
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 9 – točka a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(a) priporoča Evropski komisiji, naj 
pripravi pobude, s katerimi bo opredelila 
in nagradila projekte za trajnostni razvoj 
mest, kot so nagrade RegioStars;

Or. ro

Predlog spremembe 30
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. meni, da je ob dodelitvi državne 
pomoči nujno upoštevati veljavno 
evropsko zakonodajo o državnih pomočeh, 
skupaj z določbami, ki urejajo dejavnosti 
raziskav, razvoja in inovacij, ter 
financiranje dejavnosti prevoza in 
infrastrukture; vseeno meni, da morajo 
evropska pravila o državni pomoči 
ustrezno upoštevati posebne ovire, ki 
obstajajo v nekaterih regijah.

Or. sv


