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Módosítás 1
Mario Furore

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi a Bizottság által a 
közlekedés területén javasolt költségvetési 
tervezetet; sajnálatát fejezi ki a Tanács által 
követelt, válogatás nélküli megszorítások 
miatt;

1. tudomásul veszi a Bizottság által a 
közlekedés területén javasolt költségvetési 
tervezetet; sajnálatát fejezi ki a Tanács által 
követelt, válogatás nélküli megszorítások 
miatt, mivel azok nem a szükségletek 
reális felmérésén alapulnak; véleménye 
szerint a megszorításokat a kiadások 
felülvizsgálatának kell kísérnie annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen a 
pazarlás és a valós gazdasági, környezeti 
vagy társadalmi hozzáadott értékkel nem 
rendelkező projektek finanszírozása;

Or. it

Módosítás 2
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal, Dominique Riquet, Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi a Bizottság által a 
közlekedés területén javasolt költségvetési 
tervezetet; sajnálatát fejezi ki a Tanács által 
követelt, válogatás nélküli megszorítások 
miatt;

1. tudomásul veszi a Bizottság által a 
közlekedés területén javasolt költségvetési 
tervezetet; sajnálatát fejezi ki a Tanács által 
követelt, válogatás nélküli megszorítások 
miatt; ragaszkodik ahhoz, hogy az EU 
közlekedési ágazatának költségvetése 
ambiciózus legyen, amely figyelembe veszi 
a felmerülő új kihívásokat és az EU 
közlekedéspolitikájával összefüggő 
aktuális szakpolitikai prioritásokat;

Or. en

Módosítás 3
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Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi a Bizottság által a 
közlekedés területén javasolt költségvetési 
tervezetet; sajnálatát fejezi ki a Tanács 
által követelt, válogatás nélküli 
megszorítások miatt;

1. tudomásul veszi a Bizottság által a 
közlekedés területén javasolt költségvetési 
tervezetet; kéri az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
finanszírozásának megőrzését a 
közlekedésre rendelkezésre álló források 
elosztásakor;

Or. it

Módosítás 4
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a 
Számvevőszék véleménye szerint az 
Európai Unió Vasúti Ügynöksége 
munkájának egy székhelyen történő 
központosítása csökkenthetné az EU 
költségvetése által viselt költségeket;

Or. it

Módosítás 5
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy megérett az idő az 
uniós közlekedésfinanszírozás 
mélyrehatóbb átalakítására, hogy 2050-re 
nulla nettó kibocsátású közlekedési 

2. úgy véli, hogy megérett az idő az 
uniós közlekedésfinanszírozás 
mélyrehatóbb átalakítására, hogy 2050-re 
nulla nettó kibocsátású közlekedési 
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ágazatot lehessen kialakítani, valamint 
garantálni lehessen a Párizsi 
Megállapodásnak való teljes körű 
megfelelést;

ágazatot lehessen kialakítani, valamint 
garantálni lehessen a Párizsi 
Megállapodásnak való teljes körű 
megfelelést; ezért hangsúlyozza, hogy a 
finanszírozás magas szintje, a Horizont 
2020 közlekedési portfóliójához, az e 
célokat teljesítő programokhoz és közös 
vállalkozásokhoz rendelt pénzösszegek 
eredményközpontú és hatékony 
felhasználása rendkívüli fontosságú; 
kiemeli a dekarbonizáció és a digitalizáció 
területét érintő projekteket és 
programokat, kéri megfelelő 
finanszírozásukat és kiemelt kezelésüket; 
sürgeti a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a 
digitalizációt a logisztika területén;

Or. en

Módosítás 6
Elena Kountoura

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy megérett az idő az 
uniós közlekedésfinanszírozás 
mélyrehatóbb átalakítására, hogy 2050-re 
nulla nettó kibocsátású közlekedési 
ágazatot lehessen kialakítani, valamint 
garantálni lehessen a Párizsi 
Megállapodásnak való teljes körű 
megfelelést;

2. úgy véli, hogy megérett az idő az 
uniós közlekedésfinanszírozás 
mélyrehatóbb átalakítására, hogy 2050-re 
nulla nettó kibocsátású közlekedési 
ágazatot lehessen kialakítani, valamint 
garantálni lehessen a Párizsi 
Megállapodásnak való teljes körű 
megfelelést; úgy véli, hogy ennek a 
reformnak maradéktalanul figyelembe 
kell vennie a kiszolgáltatott társadalmi 
csoportok és régiók szükségleteit annak 
érdekében, hogy az átmenet tisztességes és 
inkluzív legyen;

Or. el

Módosítás 7
Maria Grapini

Véleménytervezet
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2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy megérett az idő az 
uniós közlekedésfinanszírozás 
mélyrehatóbb átalakítására, hogy 2050-re 
nulla nettó kibocsátású közlekedési 
ágazatot lehessen kialakítani, valamint 
garantálni lehessen a Párizsi 
Megállapodásnak való teljes körű 
megfelelést;

2. úgy véli, hogy megérett az idő az 
uniós közlekedésfinanszírozás 
mélyrehatóbb átalakítására, hogy 2050-re 
nulla nettó kibocsátású közlekedési 
ágazatot lehessen kialakítani, valamint 
garantálni lehessen a Párizsi 
Megállapodásnak való teljes körű 
megfelelést; hangsúlyozza, hogy a 
támogatásnak garantálnia kell a 
közlekedési összeköttetések és 
hatékonyság javulását;

Or. ro

Módosítás 8
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy megérett az idő az 
uniós közlekedésfinanszírozás 
mélyrehatóbb átalakítására, hogy 2050-re 
nulla nettó kibocsátású közlekedési 
ágazatot lehessen kialakítani, valamint 
garantálni lehessen a Párizsi 
Megállapodásnak való teljes körű 
megfelelést;

2. úgy véli, hogy megérett az idő az 
uniós közlekedésfinanszírozás 
mélyrehatóbb átalakítására, hogy 
fenntartható és hatékony közlekedési 
ágazatot lehessen kialakítani, garantálva 
az infrastruktúra biztonságosságát, a 
dolgozók szociális dimenziójának 
védelmét és a vállalkozások terheinek 
csökkentését a digitalizáció és a 
technológiai innováció révén;

Or. it

Módosítás 9
Giuseppe Ferrandino

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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2. úgy véli, hogy megérett az idő az 
uniós közlekedésfinanszírozás 
mélyrehatóbb átalakítására, hogy 2050-re 
nulla nettó kibocsátású közlekedési 
ágazatot lehessen kialakítani, valamint 
garantálni lehessen a Párizsi 
Megállapodásnak való teljes körű 
megfelelést;

2. úgy véli, hogy megérett az idő az 
uniós közlekedésfinanszírozás 
mélyrehatóbb átalakítására, hogy 2050-re 
nulla nettó kibocsátású közlekedési 
ágazatot lehessen kialakítani, valamint 
garantálni lehessen a Párizsi 
Megállapodásnak és a fenntartható 
fejlesztési céloknak való teljes körű 
megfelelést;

Or. it

Módosítás 10
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
fokozódik a szakértelem és a feladatkörök 
centralizációja a közlekedési ágazatban 
működő ügynökségek vezetőinél, ami az 
EU költségvetése által viselt költségek 
növekedésével járhat;

Or. it

Módosítás 11
Andrey Novakov

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Unió 
közlekedési politikája alapvető fontosságú 
a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság szempontjából, így a 
projektek mennyisége vagy mérete helyett 
a minőségüknek és fenntarthatóságuknak 
kellene elsőbbséget adni;

3. kitart amellett, hogy az Unió 
közlekedési politikája alapvető fontosságú 
a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság szempontjából, így a 
projektek mennyisége vagy mérete helyett 
a minőségüknek és fenntarthatóságuknak 
kellene elsőbbséget adni; rámutat arra, 
hogy az Egyesült Királyság Unióból való 
kilépése súlyosan befolyásolná a közúti 
fuvarozók határon átnyúló működését; 
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ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az 
ágazat védelme érdekében nyújtson be 
kompenzációs intézkedéseket tartalmazó 
csomagot;

Or. en

Módosítás 12
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Unió 
közlekedési politikája alapvető fontosságú 
a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság szempontjából, így a 
projektek mennyisége vagy mérete helyett 
a minőségüknek és fenntarthatóságuknak 
kellene elsőbbséget adni;

3. kitart amellett, hogy az Unió 
közlekedési politikája alapvető fontosságú 
a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság szempontjából, így a 
projektek mennyisége vagy mérete helyett 
a minőségüknek és fenntarthatóságuknak 
kellene elsőbbséget adni; hangsúlyozza, 
hogy az EU közlekedéspolitikájának 
megfelelő és elegendő finanszírozásra van 
szüksége a növekedés, a munkahelyek és 
az európai versenyképesség, a kutatás-
fejlesztésbe való beruházások növelése, 
valamint a szociális és területi kohézió 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 13
Dominique Riquet

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Unió 
közlekedési politikája alapvető fontosságú 
a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság szempontjából, így a 
projektek mennyisége vagy mérete helyett 
a minőségüknek és fenntarthatóságuknak 

3. kitart amellett, hogy az Unió 
közlekedési politikája alapvető fontosságú 
a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság szempontjából, így a 
projektek mennyisége vagy mérete helyett 
a minőségüknek és fenntarthatóságuknak 
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kellene elsőbbséget adni; kellene elsőbbséget adni; hangsúlyozza, 
hogy a nagyobb infrastrukturális 
projektek hatékonyságának növelése 
céljából transzverzalitást kell kialakítani a 
szakpolitikák, a pénzügyek és az 
adminisztratív eljárások között;

Or. en

Módosítás 14
Maria Grapini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Unió 
közlekedési politikája alapvető fontosságú 
a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság szempontjából, így a 
projektek mennyisége vagy mérete helyett 
a minőségüknek és fenntarthatóságuknak 
kellene elsőbbséget adni;

3. kitart amellett, hogy az Unió 
közlekedési politikája alapvető fontosságú 
a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság szempontjából, így a 
projektek mennyisége vagy mérete helyett 
a minőségüknek és fenntarthatóságuknak 
kellene elsőbbséget adni; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy a 
közlekedéspolitika a földrajzi szempontból 
távolabbi területekre is figyelmet fordítson 
a velük való összeköttetés megteremtése 
érdekében;

Or. ro

Módosítás 15
Giuseppe Ferrandino

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Unió 
közlekedési politikája alapvető fontosságú 
a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság szempontjából, így a 
projektek mennyisége vagy mérete helyett 
a minőségüknek és fenntarthatóságuknak 
kellene elsőbbséget adni;

3. kitart amellett, hogy az Unió 
közlekedési politikája alapvető fontosságú 
a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság szempontjából, így a 
projektek mennyisége vagy mérete helyett 
a minőségüknek és fenntarthatóságuknak, 
valamint a polgárok és a vállalkozások 
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szempontjából mutatott hasznosságuknak 
kellene elsőbbséget adni, többek között az 
Európai Unió távolabbi térségeiben;

Or. it

Módosítás 16
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Unió 
közlekedési politikája alapvető fontosságú 
a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság szempontjából, így a 
projektek mennyisége vagy mérete helyett 
a minőségüknek és fenntarthatóságuknak 
kellene elsőbbséget adni;

3. kitart amellett, hogy a 
közlekedéssel kapcsolatos szakpolitikák 
alapvető fontosságúak az EU 
tagállamainak ipari fejlődése 
tekintetében, és elengedhetetlenek a 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság szempontjából;

Or. it

Módosítás 17
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli az új struktúrák felépítését, 
a meglévők fenntartását és 
biztonságosságát garantáló 
infrastrukturális projektek fontosságát a 
TEN-T folyosók törzshálózatán és az 
átfogó hálózaton egyaránt a megfelelő 
távolsági közlekedési szolgáltatások 
meglétének biztosítása, a kohézió és – 
többek között a szigeteken és a legkülső 
régiókban – a helyi területi 
összeköttetések javítása érdekében;

Or. it
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Módosítás 18
Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli az EU 
közlekedéspolitikájának az Európai Unió 
területi, társadalmi és környezeti 
kohéziójának előmozdításában, valamint 
valamennyi uniós régió, köztük a távoli 
térségek, a legkülső régiók, a szigetek, a 
távol eső régiók, a hegyi régiók és a határ 
menti régiók, valamint az elnéptelenedett 
és ritkán lakott térségek 
megközelíthetőségének és 
összekapcsolásának biztosításában játszott 
döntő szerepét;

Or. es

Módosítás 19
Daniel Freund

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli, hogy a közlekedési 
infrastruktúrával kapcsolatos uniós 
politikának az alábbi három tényezőre kell 
határozottabban integratív módon 
hangsúlyt helyeznie:
- a folyosók, az átfogó hálózatok és a 
határokon átnyúló csatlakozások közötti 
átjárhatóságnak prioritást kell élveznie;
- a projektekkel kapcsolatos döntések 
alapjának az intermodalitásnak kell 
lennie;
- az interoperabilitásnak a közlekedési 
projektek társfinanszírozása feltételének 
kell lennie;

Or. en
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Módosítás 20
Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza az intelligens, 
átjárható, fenntartható, multimodális, 
inkluzív, hozzáférhető és biztonságos 
mobilitás előmozdításának és erősítésének 
fontosságát;

Or. es

Módosítás 21
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ismételten hangsúlyozza, hogy az 
InvestEU program létrehozásáról szóló 
rendeletre vonatkozó ideiglenes 
megállapodás1tartalmaz egy – a 
közlekedéssel kapcsolatos összes 
finanszírozásra alkalmazandó – általános 
rendelkezést, amely biztosítja, hogy „az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések elérésével 
összeegyeztethetetlen projektek ne 
legyenek jogosultak támogatásra”, 
valamint hogy valamennyi projektet „meg 
kell vizsgálni annak meghatározása 
érdekében, hogy van-e környezeti, 
éghajlati vagy társadalmi hatásuk, és 
amennyiben van, éghajlati, környezeti és 
társadalmi fenntarthatósági ellenőrzésnek 
kell alávetni őket”;

4. ismételten hangsúlyozza, hogy az 
InvestEU program létrehozásáról szóló 
rendeletre vonatkozó ideiglenes 
megállapodás1 tartalmaz egy – a 
közlekedéssel kapcsolatos összes 
finanszírozásra alkalmazandó – általános 
rendelkezést, amely biztosítja, hogy az 
„éghajlat-politikai célkitűzésekkel össze 
nem egyeztethető műveletek nem 
jogosultak az e rendelet szerinti 
támogatásokra”, valamint hogy a „jelentős 
uniós támogatásban részesülő, 
mindenekelőtt az infrastruktúrára 
irányuló beruházási projekteket a 
végrehajtó partnernek át kell világítania 
annak megállapítása érdekében, hogy 
azoknak van-e környezeti, éghajlati vagy 
társadalmi hatásuk, és ha igen, a 
projekteket fenntarthatósági vizsgálatnak 
kell alávetni (...)”; emlékeztet arra, hogy 
az InvestEU Alapnak az Unió nagyobb 
gazdasági, területi és társadalmi 
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kohéziójához hozzájáruló beruházásokat 
kell támogatnia, és hogy az uniós 
finanszírozási támogatás hatásának és 
hozzáadott értékének maximalizálása 
helyénvalóvá teszi „a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiájának 
maximalizálását olyan területeken mint a 
közlekedés, energetika és digitalizálás”;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament 2019. április 18-i 
jogalkotási állásfoglalása az InvestEU 
program létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (COM(2018)0439 – C8-
0257/2018 – 2018/0229(COD)).

1 Az Európai Parlament 2019. április 18-i 
jogalkotási állásfoglalása az InvestEU 
program létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (COM(2018)0439 – C8-
0257/2018 – 2018/0229(COD)).

Or. en

Módosítás 22
Mario Furore

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ismételten hangsúlyozza, hogy az 
InvestEU program létrehozásáról szóló 
rendeletre vonatkozó ideiglenes 
megállapodás1tartalmaz egy – a 
közlekedéssel kapcsolatos összes 
finanszírozásra alkalmazandó – általános 
rendelkezést, amely biztosítja, hogy „az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések elérésével 
összeegyeztethetetlen projektek ne 
legyenek jogosultak támogatásra”, 
valamint hogy valamennyi projektet „meg 
kell vizsgálni annak meghatározása 
érdekében, hogy van-e környezeti, 
éghajlati vagy társadalmi hatásuk, és 
amennyiben van, éghajlati, környezeti és 
társadalmi fenntarthatósági ellenőrzésnek 
kell alávetni őket”;

4. ismételten hangsúlyozza, hogy az 
InvestEU program létrehozásáról szóló 
rendeletre vonatkozó ideiglenes 
megállapodás1 tartalmaz egy – a 
közlekedéssel kapcsolatos összes 
finanszírozásra alkalmazandó – általános 
rendelkezést, amely biztosítja, hogy „az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések elérésével 
összeegyeztethetetlen projektek ne 
legyenek jogosultak támogatásra”, 
valamint hogy valamennyi projektet „meg 
kell vizsgálni annak meghatározása 
érdekében, hogy van-e környezeti, 
éghajlati vagy társadalmi hatásuk, és 
amennyiben van, éghajlati, környezeti és 
társadalmi fenntarthatósági ellenőrzésnek 
kell alávetni őket”; hangsúlyozza, hogy 
amennyiben valamely tagállam saját 
hatáskörében forrásokat biztosít az 
InvestEU programhoz hasonló eszközök 
számára, az említett pénzeszközöknek az 
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adott források származási helyével 
megegyező kategóriájú régiókban – vagy 
ugyanazokon a területeken – kell 
maradniuk;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament 2019. április 18-i 
jogalkotási állásfoglalása az InvestEU 
program létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (COM(2018)0439 – C8-
0257/2018 – 2018/0229(COD)).

1 Az Európai Parlament 2019. április 18-i 
jogalkotási állásfoglalása az InvestEU 
program létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (COM(2018)0439 – C8-
0257/2018 – 2018/0229(COD)).

Or. it

Módosítás 23
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ismételten hangsúlyozza, hogy az 
InvestEU program létrehozásáról szóló 
rendeletre vonatkozó ideiglenes 
megállapodás1tartalmaz egy – a 
közlekedéssel kapcsolatos összes 
finanszírozásra alkalmazandó – általános 
rendelkezést, amely biztosítja, hogy „az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések elérésével 
összeegyeztethetetlen projektek ne 
legyenek jogosultak támogatásra”, 
valamint hogy valamennyi projektet „meg 
kell vizsgálni annak meghatározása 
érdekében, hogy van-e környezeti, 
éghajlati vagy társadalmi hatásuk, és 
amennyiben van, éghajlati, környezeti és 
társadalmi fenntarthatósági ellenőrzésnek 
kell alávetni őket”;

4. tudomásul veszi, hogy az InvestEU 
program létrehozásáról szóló rendeletre 
vonatkozó ideiglenes megállapodás1 
tartalmaz egy – a közlekedéssel 
kapcsolatos összes finanszírozásra 
alkalmazandó – általános rendelkezést, 
amely biztosítja, hogy a projekteket 
megvizsgálják környezeti, éghajlati és 
társadalmi hatásuk értékelése érdekében;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament 2019. április 18-i 
jogalkotási állásfoglalása az InvestEU 
program létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (COM(2018)0439 – C8-
0257/2018 – 2018/0229(COD)).

1 Az Európai Parlament 2019. április 18-i 
jogalkotási állásfoglalása az InvestEU 
program létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (COM(2018)0439 – C8-
0257/2018 – 2018/0229(COD)).
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Or. it

Módosítás 24
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat a már folyamatban lévő 
nagyszabású infrastrukturális projektek, 
köztük olyan határon átnyúló projektek, 
mint a Torino és Lyon közötti nagy 
sebességű vasúti összeköttetés és a 
Brenner-bázisalagút befejezésének 
fontosságára; e tekintetben hangsúlyozza 
e munkálatok további késések nélküli, 
időben történő befejezésének fontosságát;

Or. it

Módosítás 25
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, 
Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) és az 
InvestEU végrehajtásában betöltött 
kulcsfontosságú szerepe mellett 
elengedhetetlen, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) 
közlekedéspolitikájának 2020-ban 
esedékes felülvizsgálata előkészítse a bank 
közlekedésfinanszírozásának mélyrehatóbb 
átalakítását; felszólítja az EBB-t, hogy 
közlekedéspolitikája felülvizsgálatának 
valamennyi lépéséről kellő időben tegyen 
jelentést a Parlamentnek;

5. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) és az 
InvestEU végrehajtásában betöltött 
kulcsfontosságú szerepe mellett 
elengedhetetlen, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) 
közlekedéspolitikájának 2020-ban 
esedékes felülvizsgálata előkészítse a bank 
közlekedésfinanszírozásának mélyrehatóbb 
átalakítását; emlékeztet arra, hogy a 2007–
2018 közötti időszakban az EBB mintegy 
140 milliárd EUR összegben nyújtott 
kölcsönt közlekedési projektekre, és a 
projektek 80%-a a közúti infrastruktúrát 
érintette [1]; felszólítja az EBB-t, hogy 
közlekedéspolitikája felülvizsgálatának 
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valamennyi lépéséről kellő időben tegyen 
jelentést a Parlamentnek;

[1] Európai Számvevőszék – Ellenőrzési 
előzetes: „Roads connecting European 
regions” (Az európai régiókat összekötő 
közutak) 9. o. – 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/AP19_08/AP_CONNECTING_R
OADS_EN.pdf

Or. en

Módosítás 26
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) és az 
InvestEU végrehajtásában betöltött 
kulcsfontosságú szerepe mellett 
elengedhetetlen, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) 
közlekedéspolitikájának 2020-ban 
esedékes felülvizsgálata előkészítse a bank 
közlekedésfinanszírozásának mélyrehatóbb 
átalakítását; felszólítja az EBB-t, hogy 
közlekedéspolitikája felülvizsgálatának 
valamennyi lépéséről kellő időben tegyen 
jelentést a Parlamentnek;

5. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) és az 
InvestEU végrehajtásában betöltött 
kulcsfontosságú szerepe mellett 
elengedhetetlen, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) 
közlekedéspolitikájának 2020-ban 
esedékes felülvizsgálata előkészítse a bank 
közlekedésfinanszírozásának mélyrehatóbb 
átalakítását; felszólítja az EBB-t, hogy 
közlekedéspolitikája felülvizsgálatának 
valamennyi lépéséről kellő időben tegyen 
jelentést a Parlamentnek; rámutat a 
különböző támogatási programok közötti 
szinergiák előmozdításának, valamint a 
támogatások más finanszírozási 
formákkal való kombinálásának 
fontosságára a magántőke és a 
magánberuházások bevonásának 
ösztönzése érdekében;

Or. it

Módosítás 27
Isabel García Muñoz
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz döntő 
szerepét a fenntartható és a közlekedés, az 
energetika és a digitális szolgáltatási 
infrastruktúra területeit egymással 
összekapcsoló nagy teljesítményű 
transzeurópai hálózat (TEN-T) 
kialakításának előmozdításában; 
megismétli, hogy a TEN-T gyors 
befejezése jelentős mértékben hozzá fog 
járulni az EU társadalmi-gazdasági 
kohéziójához, valamint az EU 
dekarbonizációs célkitűzéseinek 
előmozdításához; kiemeli, hogy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létfontosságú a fenntartható hosszú távú 
növekedés, az innováció, a kohézió, a 
versenyképesség és a munkahelyteremtés 
szempontjából az Unióban;

Or. es

Módosítás 28
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Dominique Riquet, Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
közlekedésre vonatkozó kiadásai a nulla 
kibocsátású közlekedési módokra szánt 
finanszírozás arányának további 
növelésével javíthatók; üdvözli a 
felszámolt vagy használaton kívül 
helyezett határon átnyúló regionális vasúti 
összeköttetések rehabilitációjának 
társfinanszírozásával kapcsolatos bizottsági 
megközelítést, és arra ösztönzi a 
tagállamokat, a határrégiókat és a 
Bizottságot, hogy tegyék intenzívebbé 

6. úgy véli, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
közlekedésre vonatkozó kiadásai a nulla 
kibocsátású közlekedési módokra szánt 
finanszírozás arányának további 
növelésével javíthatók; emlékeztet arra, 
hogy a CEF rendkívüli jelentőségű és 
létfontosságú eszköz a közlekedési 
ágazatban, és a kiadások rövid- és hosszú 
távú tervezése során fontolóra kell venni 
az eredményközpontú megközelítés 
alkalmazását, és törekedni kell az uniós 
hozzáadott értékre, különösen a TEN-T 
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ezeket az alulról szerveződő projekteket, 
amelyek hozzájárulnak a határok 
újranyitásához az Unióban, ahol ezek a 
határok még léteznek; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a CEF költségvetési 
sorában jelentősen növelje a felszámolt 
vagy használaton kívül helyezett, hiányzó 
regionális vasúti összeköttetések 
visszaállítására elkülönített összeget; úgy 
véli, hogy fokozni kell a vasúti 
infrastruktúra további villamosítását, és az 
Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) gyorsabb kiépítésére 
van szükség; úgy véli, hogy a fenntartható 
és hatékony áruszállítási rendszer 
biztosítása érdekében a CEF 
költségvetésének figyelembe kellene 
vennie a vasúti teherszállítás 
zajkibocsátásának csökkentését célzó 
intézkedéseket is;

törzs- és átfogó hálózatainak fejlesztése és 
befejezése tekintetében; üdvözli a 
felszámolt vagy használaton kívül 
helyezett határon átnyúló regionális 
összeköttetések rehabilitációjának 
társfinanszírozásával kapcsolatos bizottsági 
megközelítést, és arra ösztönzi a 
tagállamokat, a határrégiókat és a 
Bizottságot, hogy tegyék intenzívebbé 
ezeket az alulról szerveződő projekteket, 
amelyek hozzájárulnak a határok 
újranyitásához az Unióban, ahol ezek a 
határok még léteznek; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a CEF költségvetési 
sorában jelentősen növelje a felszámolt 
vagy használaton kívül helyezett, hiányzó 
regionális összeköttetések visszaállítására 
elkülönített összeget; felszólítja a 
Bizottságot, hogy vegye figyelembe a 
közlekedési infrastruktúra terén az 
Unióban még mindig meglévő hatalmas 
különbségeket; úgy véli, hogy fokozni kell 
a vasúti infrastruktúra további 
villamosítását, és az Európai Vasúti 
Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) 
gyorsabb kiépítésére van szükség; úgy véli, 
hogy a fenntartható és hatékony 
áruszállítási rendszer biztosítása érdekében 
a CEF költségvetésének figyelembe 
kellene vennie a vasúti teherszállítás 
zajkibocsátásának csökkentését célzó 
intézkedéseket is;

Or. en

Módosítás 29
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
közlekedésre vonatkozó kiadásai a nulla 
kibocsátású közlekedési módokra szánt 
finanszírozás arányának további 
növelésével javíthatók; üdvözli a 

6. úgy véli, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
közlekedésre vonatkozó kiadásai 
a finanszírozás arányának további 
növelésével javíthatók; üdvözli a 
felszámolt vagy használaton kívül 
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felszámolt vagy használaton kívül 
helyezett határon átnyúló regionális vasúti 
összeköttetések rehabilitációjának 
társfinanszírozásával kapcsolatos bizottsági 
megközelítést, és arra ösztönzi a 
tagállamokat, a határrégiókat és a 
Bizottságot, hogy tegyék intenzívebbé 
ezeket az alulról szerveződő projekteket, 
amelyek hozzájárulnak a határok 
újranyitásához az Unióban, ahol ezek a 
határok még léteznek; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a CEF költségvetési 
sorában jelentősen növelje a felszámolt 
vagy használaton kívül helyezett, hiányzó 
regionális vasúti összeköttetések 
visszaállítására elkülönített összeget; úgy 
véli, hogy fokozni kell a vasúti 
infrastruktúra további villamosítását, és az 
Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) gyorsabb kiépítésére 
van szükség; úgy véli, hogy a fenntartható 
és hatékony áruszállítási rendszer 
biztosítása érdekében a CEF 
költségvetésének figyelembe kellene 
vennie a vasúti teherszállítás 
zajkibocsátásának csökkentését célzó 
intézkedéseket is;

helyezett határon átnyúló regionális vasúti 
összeköttetések rehabilitációjának 
társfinanszírozásával kapcsolatos bizottsági 
megközelítést, és arra ösztönzi a 
tagállamokat, a határrégiókat és a 
Bizottságot, hogy tegyék intenzívebbé 
ezeket az alulról szerveződő projekteket; 
felhívja a Bizottságot, hogy növelje a CEF 
költségvetési során szereplő összeget; úgy 
véli, hogy fokozni kell a vasúti 
infrastruktúra további villamosítását, és az 
Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) gyorsabb kiépítésére 
van szükség; úgy véli, hogy a fenntartható 
és hatékony áruszállítási rendszer 
biztosítása érdekében a CEF 
költségvetésének figyelembe kellene 
vennie a vasúti teherszállítás 
zajkibocsátásának csökkentését célzó 
intézkedéseket is; hangsúlyozza a 
határokon átnyúló projektek esetében az 
50%-os társfinanszírozási arány 
engedélyezésének fontosságát;

Or. it

Módosítás 30
Pierre Karleskind

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
közlekedésre vonatkozó kiadásai a nulla 
kibocsátású közlekedési módokra szánt 
finanszírozás arányának további 
növelésével javíthatók; üdvözli a 
felszámolt vagy használaton kívül 
helyezett határon átnyúló regionális vasúti 
összeköttetések rehabilitációjának 
társfinanszírozásával kapcsolatos bizottsági 
megközelítést, és arra ösztönzi a 

6. úgy véli, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
közlekedésre vonatkozó kiadásai a nulla 
kibocsátású közlekedési módokra szánt 
finanszírozás arányának további 
növelésével javíthatók; üdvözli a 
felszámolt vagy használaton kívül 
helyezett határon átnyúló regionális vasúti 
összeköttetések rehabilitációjának 
társfinanszírozásával kapcsolatos bizottsági 
megközelítést, és arra ösztönzi a 
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tagállamokat, a határrégiókat és a 
Bizottságot, hogy tegyék intenzívebbé 
ezeket az alulról szerveződő projekteket, 
amelyek hozzájárulnak a határok 
újranyitásához az Unióban, ahol ezek a 
határok még léteznek; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a CEF költségvetési 
sorában jelentősen növelje a felszámolt 
vagy használaton kívül helyezett, hiányzó 
regionális vasúti összeköttetések 
visszaállítására elkülönített összeget; úgy 
véli, hogy fokozni kell a vasúti 
infrastruktúra további villamosítását, és az 
Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) gyorsabb kiépítésére 
van szükség; úgy véli, hogy a fenntartható 
és hatékony áruszállítási rendszer 
biztosítása érdekében a CEF 
költségvetésének figyelembe kellene 
vennie a vasúti teherszállítás 
zajkibocsátásának csökkentését célzó 
intézkedéseket is;

tagállamokat, a határrégiókat és a 
Bizottságot, hogy tegyék intenzívebbé 
ezeket az alulról szerveződő projekteket, 
amelyek hozzájárulnak a határok 
újranyitásához az Unióban, ahol ezek a 
határok még léteznek; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a CEF költségvetési 
sorában jelentősen növelje a felszámolt 
vagy használaton kívül helyezett, hiányzó 
regionális vasúti összeköttetések 
visszaállítására elkülönített összeget; úgy 
véli, hogy fokozni kell a vasúti 
infrastruktúra további villamosítását, és az 
Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) gyorsabb kiépítésére 
van szükség; úgy véli, hogy a fenntartható 
és hatékony áruszállítási rendszer 
biztosítása érdekében a CEF 
költségvetésének figyelembe kellene 
vennie a vasúti teherszállítás 
zajkibocsátásának csökkentését célzó 
intézkedéseket is; véleménye szerint a 
CEF-nek többet kell tennie a tengeri 
közlekedés előmozdításáért és 
integrálásáért;

Or. fr

Módosítás 31
Mario Furore

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
közlekedésre vonatkozó kiadásai a nulla 
kibocsátású közlekedési módokra szánt 
finanszírozás arányának további 
növelésével javíthatók; üdvözli a 
felszámolt vagy használaton kívül 
helyezett határon átnyúló regionális vasúti 
összeköttetések rehabilitációjának 
társfinanszírozásával kapcsolatos bizottsági 
megközelítést, és arra ösztönzi a 
tagállamokat, a határrégiókat és a 
Bizottságot, hogy tegyék intenzívebbé 

6. úgy véli, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
közlekedésre vonatkozó kiadásai a nulla 
kibocsátású közlekedési módokra szánt 
finanszírozás arányának további 
növelésével javíthatók; üdvözli a 
felszámolt vagy használaton kívül 
helyezett határon átnyúló regionális vasúti 
összeköttetések rehabilitációjának 
társfinanszírozásával kapcsolatos bizottsági 
megközelítést, és arra ösztönzi a 
tagállamokat, a határrégiókat és a 
Bizottságot, hogy tegyék intenzívebbé 
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ezeket az alulról szerveződő projekteket, 
amelyek hozzájárulnak a határok 
újranyitásához az Unióban, ahol ezek a 
határok még léteznek; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a CEF költségvetési 
sorában jelentősen növelje a felszámolt 
vagy használaton kívül helyezett, hiányzó 
regionális vasúti összeköttetések 
visszaállítására elkülönített összeget; úgy 
véli, hogy fokozni kell a vasúti 
infrastruktúra további villamosítását, és az 
Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) gyorsabb kiépítésére 
van szükség; úgy véli, hogy a fenntartható 
és hatékony áruszállítási rendszer 
biztosítása érdekében a CEF 
költségvetésének figyelembe kellene 
vennie a vasúti teherszállítás 
zajkibocsátásának csökkentését célzó 
intézkedéseket is;

ezeket az alulról szerveződő projekteket, 
amelyek hozzájárulnak a határok 
újranyitásához az Unióban, ahol ezek a 
határok még léteznek; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a CEF költségvetési 
sorában jelentősen növelje a felszámolt 
vagy használaton kívül helyezett, hiányzó 
regionális vasúti összeköttetések 
visszaállítására elkülönített összeget, 
kiemelt fontossággal szem előtt tartva a 
földrajzi szempontból hátrányos helyzetű 
térségeket; úgy véli, hogy teljessé kell 
tenni a vasúti infrastruktúra villamosítását, 
és szükség van az Európai Vasúti 
Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) 
gyorsabb kiépítésére; úgy véli, hogy a 
fenntartható és hatékony áruszállítási 
rendszer biztosítása érdekében a CEF 
költségvetésének figyelembe kellene 
vennie a vasúti teherszállítás 
zajkibocsátásának csökkentését célzó 
intézkedéseket is;

Or. it

Módosítás 32
João Ferreira

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. a kohézióra elkülönített 
költségvetési sorok jelentős növelésére 
szólít fel; ezzel összefüggésben rámutat 
arra, hogy sürgősen fokozni kell a 
legkülső régiók, különösen a POSEI (a 
távoli fekvéssel és szigetjelleggel 
összefüggő támogatási program) számára 
nyújtott támogatást, és szorgalmazza egy 
közlekedést célzó POSEI program 
létrehozását;

Or. pt

Módosítás 33
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Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy 2019 
végéig nyújtsa be valamennyi megkötött 
projektszerződés végrehajtásának 
értékelését, amely állapotjelentéseket és a 
projektek befejezésére vonatkozó 
előrejelzéseket, valamint a kiadások 
100%-os szintjének elérését lehetővé tevő 
javaslatokat tartalmaz, a források 
átcsoportosítását is beleértve;

Or. en

Módosítás 34
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza az Európa 
szigeteinek és peremterületeinek 
összeköttetéseit célzó beruházások 
szükségességét annak érdekében, hogy a 
gazdasági integráció révén csökkenjenek 
a társadalmi egyenlőtlenségek az EU 
régiói között;

Or. en

Módosítás 35
João Ferreira

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. kéri az uniós pénzeszközök 
átcsoportosítását olyan közberuházásokra, 
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amelyek a közlekedési infrastruktúrát 
célozzák; e tekintetben elutasítja az EU 
költségvetésének a köz- és magánszféra 
közötti partnerségekre és az ágazat 
privatizálására és deregulációjára való 
felhasználását – ahogyan e támogatások 
esetében ez megtörténik; 

Or. pt

Módosítás 36
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. kéri a Bizottságot, hogy az év 
végéig nyújtson be értékelést a CEF, a 
Kohéziós Alap és az ERFA keretében 
közlekedési projektekre fordított uniós 
pénzek felhasználásáról, ezen belül a 
közlekedési stratégiáknak és a partnerségi 
megállapodásokban előírt előzetes 
feltételrendszereknek való megfelelésről;

Or. en

Módosítás 37
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. kéri a Bizottságot, hogy 2019 
végéig nyújtson be értékelést a pénzügyi 
eszközökre előirányzott összegek 
elköltésével kapcsolatos aktuális helyzet 
értékeléséről, előrejelzéseket a végső 
felhasználási szintről, valamint 
javaslatokat a 100%-os szint elérése 
érdekében, többek között a forrásoknak a 
CEF más költségvetési soraira történő 
átirányításáról;
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Or. en

Módosítás 38
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson 
be értékelést a SESAR végrehajtására 
előirányzott összegek felhasználásáról, az 
aktuális helyzet állásáról, a jövőbeli 
intézkedésekről és arról, hogy az ezen 
összegekből finanszírozott projektek 
miként járultak hozzá a SESAR 
végrehajtásához a tagállamokban;

Or. en

Módosítás 39
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a kényelmes európai éjszakai 
vonatok újjáélesztését, ezek ugyanis a 
rövid távolságú légi járatok, illetve a nagy 
távolságú autóutak fenntartható 
alternatíváit jelentik;

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a kényelmes európai éjszakai 
vonatok újjáélesztését, ezek ugyanis a 
rövid távolságú légi járatok, illetve a nagy 
távolságú autóutak lehetséges és 
fenntartható alternatíváit jelentik;

Or. en

Módosítás 40
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
EuroVelo hálózat társfinanszírozását 
kapcsolja össze az átfogó vasúthálózattal;

8. felszólítja a Bizottságot annak 
feltárására, hogy milyen lehetőségek 
állnak rendelkezésre a EuroVelo hálózat 
és az átfogó vasúthálózat 
társfinanszírozásának lehetséges 
összekapcsolási módjaival kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 41
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
EuroVelo hálózat társfinanszírozását 
kapcsolja össze az átfogó vasúthálózattal;

8. felszólítja a Bizottságot annak 
értékelésére, hogy a EuroVelo hálózat 
finanszírozása összekapcsolható-e az 
átfogó vasúthálózat finanszírozásával;

Or. it

Módosítás 42
Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy a digitalizáció 
inkluzívabbá, innovatívabbá, 
összekapcsoltabbá és fenntarthatóbbá 
teheti a közlekedést az Unióban; 
emlékezteti a Bizottságot, egy olyan új 
uniós stratégia kidolgozásának 
fontosságára, amelyben prioritássá kell 
tenni az igazságos átmenetet és az 
átképzést azok számára, akiknek munkája 
elavulttá válik a közlekedési szektor 
digitalizálása miatt;
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Or. es

Módosítás 43
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Bill 
Newton Dunn

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. tekintettel arra, hogy a közlekedési 
balesetek okozta halálesetek és sérülések 
száma továbbra is rendkívül magas, 
valamint figyelembe véve a közúti 
infrastruktúra közlekedésbiztonsági 
kezeléséről szóló új irányelvet, amely 
szerint a tagállamok biztosítják, hogy 
„érvényesüljenek a veszélyeztetett 
úthasználók igényei”, ragaszkodik ahhoz, 
hogy a Bizottság és a tagállamok 
biztosítsanak nagyobb prioritást a 
különböző közlekedési eszközökön 
közlekedő utasok közlekedésbiztonsága 
finanszírozásának, valamint hogy 
összpontosítsanak a veszélyeztetett 
úthasználók, például gyalogosok, 
kerékpárosok és a mikromobilitás egyéb 
formáit igénybe vevők biztonságára;

9. tekintettel arra, hogy a közlekedési 
balesetek okozta halálesetek és sérülések 
száma továbbra is rendkívül magas, 
valamint figyelembe véve a közúti 
infrastruktúra közlekedésbiztonsági 
kezeléséről szóló új irányelvet, amely 
szerint a tagállamok biztosítják, hogy 
„érvényesüljenek a veszélyeztetett 
úthasználók igényei”, ragaszkodik ahhoz, 
hogy a Bizottság és a tagállamok 
biztosítsanak nagyobb prioritást a 
különböző közlekedési eszközökön 
közlekedő utasok közlekedésbiztonsága 
finanszírozásának, valamint hogy 
összpontosítsanak a veszélyeztetett 
úthasználók, például gyalogosok, 
kerékpárosok és a mikromobilitás egyéb 
formáit igénybe vevők biztonságára; 
felszólítja a Bizottságot, hogy a közutak 
minőségének és biztonságosságának 
fokozása érdekében adja meg a szükséges 
technikai és igazgatási támogatást a 
tagállamoknak a meglévő közutaikat 
érintő átfogó közlekedési terveikben 
szereplő megfelelő karbantartási 
intézkedésekkel kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 44
Dominique Riquet

Véleménytervezet
9 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

9. tekintettel arra, hogy a közlekedési 
balesetek okozta halálesetek és sérülések 
száma továbbra is rendkívül magas, 
valamint figyelembe véve a közúti 
infrastruktúra közlekedésbiztonsági 
kezeléséről szóló új irányelvet, amely 
szerint a tagállamok biztosítják, hogy 
„érvényesüljenek a veszélyeztetett 
úthasználók igényei”, ragaszkodik ahhoz, 
hogy a Bizottság és a tagállamok 
biztosítsanak nagyobb prioritást a 
különböző közlekedési eszközökön 
közlekedő utasok közlekedésbiztonsága 
finanszírozásának, valamint hogy 
összpontosítsanak a veszélyeztetett 
úthasználók, például gyalogosok, 
kerékpárosok és a mikromobilitás egyéb 
formáit igénybe vevők biztonságára;

9. tekintettel arra, hogy a közlekedési 
balesetek okozta halálesetek és sérülések 
száma továbbra is rendkívül magas, 
valamint figyelembe véve a közúti 
infrastruktúra közlekedésbiztonsági 
kezeléséről szóló új irányelvet, amely 
szerint a tagállamok biztosítják, hogy 
„érvényesüljenek a veszélyeztetett 
úthasználók igényei”, ragaszkodik ahhoz, 
hogy a Bizottság és a tagállamok 
biztosítsanak nagyobb prioritást a 
különböző közlekedési eszközökön 
közlekedő utasok közlekedésbiztonsága 
finanszírozásának, valamint hogy 
összpontosítsanak a veszélyeztetett 
úthasználók, például gyalogosok, 
kerékpárosok és a mikromobilitás egyéb 
formáit igénybe vevők biztonságára, 
továbbá a biztonságosabb és tisztább 
közlekedési módok – például a vasúti 
közlekedés – irányába történő modális 
váltásra;

Or. en

Módosítás 45
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. tekintettel arra, hogy a közlekedési 
balesetek okozta halálesetek és sérülések 
száma továbbra is rendkívül magas, 
valamint figyelembe véve a közúti 
infrastruktúra közlekedésbiztonsági 
kezeléséről szóló új irányelvet, amely 
szerint a tagállamok biztosítják, hogy 
„érvényesüljenek a veszélyeztetett 
úthasználók igényei”, ragaszkodik ahhoz, 
hogy a Bizottság és a tagállamok 
biztosítsanak nagyobb prioritást a 
különböző közlekedési eszközökön 
közlekedő utasok közlekedésbiztonsága 
finanszírozásának, valamint hogy 

9. tekintettel arra, hogy a közlekedési 
balesetek okozta halálesetek és sérülések 
száma továbbra is rendkívül magas, 
valamint figyelembe véve a közúti 
infrastruktúra közlekedésbiztonsági 
kezeléséről szóló új irányelvet, ragaszkodik 
ahhoz, hogy a Bizottság és a tagállamok 
biztosítsanak nagyobb prioritást a 
különböző közlekedési eszközökön 
közlekedő utasok közlekedésbiztonsága 
finanszírozásának, valamint hogy 
összpontosítsanak minden veszélyeztetett 
úthasználó, például a gyalogosok, a 
kerékpárosok, a fogyatékossággal élők és a 
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összpontosítsanak a veszélyeztetett 
úthasználók, például gyalogosok, 
kerékpárosok és a mikromobilitás egyéb 
formáit igénybe vevők biztonságára;

mikromobilitás egyéb formáit igénybe 
vevők biztonságára;

Or. it

Módosítás 46
Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. úgy véli, hogy a városi közlekedés 
finanszírozásának a fenntartható városi 
mobilitási tervekkel való erőteljesebb 
összekapcsolása elengedhetetlen a városi 
mobilitás átalakításának fellendítéséhez;

10. úgy véli, hogy a városi közlekedés 
finanszírozásának a fenntartható városi 
mobilitási tervekkel való erőteljesebb 
összekapcsolása elengedhetetlen a városi 
mobilitás átalakításának fellendítéséhez; 
kéri, hogy ezek a városi mobilitási tervek 
segítsék elő a különböző közlekedési 
módok közötti multimodalitást, és 
tartalmazzanak olyan társadalmi-
gazdasági intézkedéseket, amelyek 
biztosítják, hogy ne érje megkülönböztetés 
az uniós polgárokat;

Or. es

Módosítás 47
Julie Lechanteux

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. úgy véli, hogy a városi közlekedés 
finanszírozásának a fenntartható városi 
mobilitási tervekkel való erőteljesebb 
összekapcsolása elengedhetetlen a városi 
mobilitás átalakításának fellendítéséhez;

10. úgy véli, hogy a városi közlekedés 
finanszírozásának a fenntartható városi 
mobilitási tervekkel való erőteljesebb 
összekapcsolása elengedhetetlen a városi 
mobilitás átalakításának fellendítéséhez, és 
egyúttal elősegíti a helyi munkahelyek 
létrehozását és megvédését azokban a 
tagállamokban, ahol ezeket a fenntartható 
városi mobilitási terveket végrehajtják;
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Or. fr

Módosítás 48
João Ferreira

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. amellett érvel, hogy a környezeti, 
éghajlati, gazdasági és társadalmi 
szempontból fenntartható társadalmak 
léte nem képzelhető el a tömegközlekedési 
rendszerek konszolidálását és használatát 
előnyben részesítő mobilitási és 
közlekedési politikák megléte nélkül; ezzel 
összefüggésben nagyobb támogatást kér a 
közlekedési infrastruktúra, valamint a 
tömegközlekedés és a fenntartható 
mobilitás előmozdítása számára; sürgeti 
továbbá, hogy ne hanyagolják el, hanem 
aktívan ösztönözzék a helyi és regionális 
közlekedési infrastruktúrákat; kéri annak 
figyelembe vételét, hogy sürgős szükség 
van e közlekedési infrastruktúrák 
támogatására a periférián fekvő 
országokban;

Or. pt

Módosítás 49
Pierre Karleskind

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. úgy véli, hogy a tengeri közlekedés 
alternatívát kínál a közúti közlekedés 
kizárólagosságát hirdető megközelítéssel 
szemben; véleménye szerint az (EU) 
2016/802 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1a rendelkezései, amelyek 
meghatározzák a tengeren használt 
üzemanyagok kéntartalmának 
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határértékeit, erősíteni fogják e 
közlekedési mód fenntarthatóságát, 
továbbá még vannak tartalékok a további 
előrelépéshez az ágazat dekarbonizálása 
terén is; rámutat arra, hogy Európa 
kikötői multimodális csomópontok, és 
kaput jelentenek az uniós árubehozatal 
90%-a számára; felhívja a Bizottságot, 
hogy tegyen többet e közlekedési mód 
népszerűsítése és finanszírozása 
érdekében;
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/802 irányelve (2016. május 
11.) az egyes folyékony tüzelőanyagok 
kéntartalmának csökkentéséről (HL L 
132., 2016.5.21., 58. o.).

Or. fr

Módosítás 50
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. felhívja a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a kikötői digitalizációt 
támogató projekteket annak érdekében, 
hogy hatékonyabbá tegyék a 
vállalkozásoknak nyújtott 
szolgáltatásokat, és csökkentsék az 
adminisztratív terheket anélkül, hogy 
lemondanának arról a célról, hogy 
fenntartható módon integrálják a 
kikötőket a körülöttük fekvő térséggel;

Or. it

Módosítás 51
João Ferreira

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

10b. véleménye szerint a városi 
mobilitási megoldásoknak szerepet kell 
játszaniuk a (munka- és a lakóhely 
közötti) ingázási idő csökkentésében, az 
interoperabilitás biztosításával, vonzóbbá 
téve a tömegközlekedést a lakosság 
számára és csökkentve a 
magánközlekedés gyakoriságát, ezáltal 
elősegítve a környezet és az éghajlat 
fenntarthatóságát, valamint a társadalom 
fejlődését; úgy véli, hogy az EU 
nagyvárosi térségeiben (ahol néhány 
helyen széttagolt közlekedési rendszer és 
szervezetlen jegyértékesítés tapasztalható, 
ami megdrágítja használatukat) működő 
tömegközlekedési módok sokszínűsége 
miatt a 2020. évi költségvetésnek arra kell 
törekednie, hogy az összetett 
tömegközlekedési jegyértékesítési 
rendszerekből fakadó problémákra 
összpontosítson, és támogassa egy 
egységes multimodális jegyértékesítési 
rendszer végrehajtására irányuló 
cselekvési terv bevezetését;

Or. pt

Módosítás 52
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. rámutat arra, hogy az elmúlt 
években Számvevőszék 
különjelentéseiben1 a felhívta a figyelmet 
arra, hogy egyes esetekben az uniós 
finanszírozás szükségtelen, hatékonyságot 
nélkülöző és fenntarthatatlan volt azon 
célok fényében, amelyekre a 
finanszírozást odaítélték;
_________________
1 a „A légiforgalmi szolgáltatás 
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korszerűsítésére vonatkozó uniós 
szabályozás hozzáadott értéket teremtett – 
a finanszírozás azonban nagyrészt nem 
volt szükséges”, a Számvevőszék 11/2019. 
sz. különjelentése; „Tengeri szállítás az 
Unióban: zavaros vizeken – sok 
eredménytelen és fenntarthatatlan 
beruházás a Számvevőszék 23/2016. sz. 
különjelentése.

Or. it

Módosítás 53
João Ferreira

Véleménytervezet
10 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10c. kiemeli az ingyenes 
tömegközlekedéssel kapcsolatban 50 uniós 
nagyvárosban szerzett tapasztalatokat, 
amelyek a felhasználók számának 
növekedését, valamint az autóforgalom 
ezzel párhuzamos jelentős csökkenését 
mutatták; javasolja, hogy végezzenek 
tanulmányokat e megoldások hatásainak 
értékelésére olyan tényezők tekintetében, 
mint az utasszámok változásai, az utazási 
idők, a közlekedési balesetek és a sérültek 
száma, illetve az éghajlatváltozásra 
gyakorolt hatás; hangsúlyozza, hogy e 
tanulmányoknak olyan cselekvési tervek 
megfogalmazásához kell vezetniük, 
amelyek megkönnyítik az ingyenes 
tömegközlekedési rendszerek másolását a 
különböző városi térségekben;

Or. pt

Módosítás 54
Mario Furore

Véleménytervezet
11 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

11. átláthatóbb finanszírozási 
környezetet és projektértékeléseket 
szorgalmaz, különös figyelmet fordítva a 
polgárok átlátható döntéshozatalban való 
részvételére és az egymilliárd eurót 
meghaladó teljes beruházási volumennel 
rendelkező nagy projektek alakulásának 
nyomon követésére;

11. teljes mértékben átlátható 
finanszírozási környezetet és 
projektértékeléseket szorgalmaz, különös 
figyelmet fordítva a polgárok átlátható 
döntéshozatalban való részvételére és az 
egymilliárd eurót meghaladó teljes 
beruházási volumennel rendelkező nagy 
projektek alakulásának nyomon 
követésére; úgy véli, hogy a 
finanszírozásnak olyan célokra kell 
összpontosítania, amelyek valódi 
hozzáadott értéket garantálnak a 
tagállamok számára, különösen szociális 
és környezeti szinten, és nem 
használhatók közismerten vitatott 
projektek támogatására;

Or. it

Módosítás 55
Maria Grapini

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. átláthatóbb finanszírozási 
környezetet és projektértékeléseket 
szorgalmaz, különös figyelmet fordítva a 
polgárok átlátható döntéshozatalban való 
részvételére és az egymilliárd eurót 
meghaladó teljes beruházási volumennel 
rendelkező nagy projektek alakulásának 
nyomon követésére;

11. teljes mértékben átlátható 
finanszírozási környezetet és 
projektértékeléseket szorgalmaz, különös 
figyelmet fordítva a döntéshozatalra és az 
egymilliárd eurót meghaladó teljes 
beruházási volumennel rendelkező nagy 
projektek alakulásának nyomon követésére 
szolgáló eljárásra;

Or. ro

Módosítás 56
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
11 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

11. átláthatóbb finanszírozási 
környezetet és projektértékeléseket 
szorgalmaz, különös figyelmet fordítva a 
polgárok átlátható döntéshozatalban való 
részvételére és az egymilliárd eurót 
meghaladó teljes beruházási volumennel 
rendelkező nagy projektek alakulásának 
nyomon követésére;

11. átláthatóbb finanszírozási 
környezetet és projektértékeléseket 
szorgalmaz, különös figyelmet fordítva a 
polgárok, a civil szervezetek és a nem 
kormányzati szervezetek átlátható 
döntéshozatalban való részvételére és az 
egymilliárd eurót meghaladó teljes 
beruházási volumennel rendelkező nagy 
projektek alakulásának nyomon 
követésére;

Or. en

Módosítás 57
Daniel Freund

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. emlékeztet arra, hogy a kohéziós 
politika közlekedési infrastruktúrát célzó 
támogatásainak a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió Szerződésen alapuló 
célját kell szolgálniuk; hangsúlyozza, 
hogy a decentralizált megközelítések 
fontosak, és a vidéki területek 
összekapcsolása és elérhetősége továbbra 
is sürgősen megoldandó kihívás; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) és a Kohéziós Alap felhasználása 
során kevés figyelmet fordítanak a 
modális váltásra; hangsúlyozza, hogy a 
közlekedési ágazattal összefüggésben is 
szükség van az uniós alapok 
dekarbonizációjára; javasolja a 
kerékpáros és gyalogos közlekedésbe való 
beruházás növelését, megismétli a 
közlekedési ágazatban felhasznált uniós 
támogatások, különösen a megosztott 
irányítású források átláthatóságára 
vonatkozó, régóta hangoztatott kérését; 
felhívja a Bizottságot, hogy átfogó módon 
tegye elérhetővé az információkat azokról 
a közlekedési projektekről, amelyek 
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támogatásban részesültek az ERFA-ból és 
a Kohéziós Alapból;

Or. en

Módosítás 58
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. hangsúlyozza a fuvarozási 
ágazatban dolgozó gépjárművezetőket 
érintő, bérdömpinggel, szociális 
juttatásokkal és munkakörülményekkel 
kapcsolatos problémák átfogó 
megoldásának fontosságát, mivel ezek 
nemcsak a tisztességtelen piaci verseny 
egy formáját jelentik, de komoly 
aggodalomra adnak okot a közúti 
közlekedés biztonsága tekintetében is;

Or. it

Módosítás 59
Johan Danielsson

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. emlékeztet arra, hogy az 
infrastrukturális állami beruházásokra 
különösen jellemző a korrupció; 
hangsúlyozza az átlátható és versenyalapú 
pályázati eljárások garantálásának 
fontosságát az Unió által finanszírozott, 
nagyszabású közlekedési infrastrukturális 
projektek esetén; ragaszkodik ahhoz, hogy 
e nagyszabású projektek esetében az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlattevők 
kössenek olyan integritási 
megállapodásokat, amelyek értelmében 
harmadik felek nyomon követik a bevált 

12. emlékeztet arra, hogy az 
infrastrukturális állami beruházásokra 
különösen jellemző a korrupció; 
hangsúlyozza az átlátható és versenyalapú 
pályázati eljárások garantálásának 
fontosságát az Unió által finanszírozott, 
nagyszabású közlekedési infrastrukturális 
projektek esetén; ragaszkodik ahhoz, hogy 
e nagyszabású projektek esetében az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlattevők 
kössenek olyan integritási 
megállapodásokat, amelyek értelmében 
harmadik felek nyomon követik a bevált 
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gyakorlatokra és az átláthatóságra 
vonatkozó kötelezettségvállalásaik 
betartását;

gyakorlatokra és az átláthatóságra 
vonatkozó kötelezettségvállalásaik 
betartását; rámutat annak fontosságára, 
hogy a közbeszerzési eljárásokban vegyék 
figyelembe a munkavállalók szociális 
körülményeit is; rámutat arra, hogy 
napjainkban a közlekedési ágazatban 
nehéz új munkaerőt találni, és a 
munkaerőgondok enyhítése érdekében 
javítani kell a munkakörülményeket;

Or. sv

Módosítás 60
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. emlékeztet arra, hogy az 
infrastrukturális állami beruházásokra 
különösen jellemző a korrupció; 
hangsúlyozza az átlátható és versenyalapú 
pályázati eljárások garantálásának 
fontosságát az Unió által finanszírozott, 
nagyszabású közlekedési infrastrukturális 
projektek esetén; ragaszkodik ahhoz, hogy 
e nagyszabású projektek esetében az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlattevők 
kössenek olyan integritási 
megállapodásokat, amelyek értelmében 
harmadik felek nyomon követik a bevált 
gyakorlatokra és az átláthatóságra 
vonatkozó kötelezettségvállalásaik 
betartását;

12. hangsúlyozza az átlátható és 
versenyalapú pályázati eljárások 
garantálásának fontosságát az Unió által 
finanszírozott, nagyszabású közlekedési 
infrastrukturális projektek esetén; 
ragaszkodik ahhoz, hogy e nagyszabású 
projektek esetében az ajánlatkérő szervek 
és az ajánlattevők kössenek olyan 
integritási megállapodásokat, amelyek 
értelmében harmadik felek nyomon 
követik a bevált gyakorlatokra és az 
átláthatóságra vonatkozó 
kötelezettségvállalásaik betartását; 
emlékeztet arra, hogy a beruházási 
projektek eredményes és hatékony 
megvalósításának biztosítására irányuló 
rendszer létrehozása elsődlegesen a 
tagállamok felelőssége, és sürgeti a 
Bizottságot, hogy gondoskodjon a 
szükséges adminisztratív és technikai 
támogatásról ezek végrehajtásának 
elősegítése érdekében;

Or. en
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Módosítás 61
Mario Furore

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. emlékeztet arra, hogy az 
infrastrukturális állami beruházásokra 
különösen jellemző a korrupció; 
hangsúlyozza az átlátható és versenyalapú 
pályázati eljárások garantálásának 
fontosságát az Unió által finanszírozott, 
nagyszabású közlekedési infrastrukturális 
projektek esetén; ragaszkodik ahhoz, hogy 
e nagyszabású projektek esetében az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlattevők 
kössenek olyan integritási 
megállapodásokat, amelyek értelmében 
harmadik felek nyomon követik a bevált 
gyakorlatokra és az átláthatóságra 
vonatkozó kötelezettségvállalásaik 
betartását;

12. emlékeztet arra, hogy az 
infrastrukturális állami beruházásokra 
különösen jellemző a korrupció; 
hangsúlyozza az átlátható és versenyalapú 
pályázati eljárások garantálásának 
szükségességét az Unió által finanszírozott, 
nagyszabású közlekedési infrastrukturális 
projektek esetén; ragaszkodik ahhoz, hogy 
e nagyszabású projektek esetében az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlattevők 
kössenek olyan integritási 
megállapodásokat, amelyek értelmében 
harmadik felek nyomon követik a bevált 
gyakorlatokra és az átláthatóságra 
vonatkozó kötelezettségvállalásaik 
betartását;

Or. it

Módosítás 62
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. kiemeli az idegenforgalom mint a 
tagállamok GDP-jéhez jelentős mértékben 
hozzájáruló ágazat előmozdítását 
támogató projektek fontosságát;

Or. it

Módosítás 63
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

13a. ismételten hangsúlyozza az erős, 
megfelelő szinten finanszírozott EASA (az 
Európai Unió Repülésbiztonsági 
Ügynöksége) szükségességét az uniós 
polgárok biztonsága és védelme (pl. új 
technológiák kihívásai, kiberfenyegetések, 
GNSS-zavarás) és a globális vezető szerep, 
valamint a légi közlekedési ágazat 
környezeti fenntarthatóságának az ágazat 
környezeti lábnyomának javítása 
(kevesebb zaj és kibocsátás, 
dekarbonizáció, körforgásos gazdaság), a 
környezetvédelem előmozdítása 
(mérséklési intézkedések), innovatív és 
fenntartható technológiák (drónok, 
elektromos és hibrid repülőgépek, 
fenntartható légijármű-üzemanyagok) 
fejlesztése, ökológiai címkézési program, 
valamint multimodális mobilitás (azaz a 
vasúti és repülőtéri infrastruktúrákhoz 
vezető és azok közötti összeköttetés) révén 
történő biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 64
Elena Kountoura

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. sajnálja, hogy a költségvetés nem 
tartalmazza az idegenforgalmat külön 
szakpolitikai területként, és ismételten 
kéri, hogy a következő pénzügyi keret 
tartalmazzon egy kizárólag az 
idegenforgalomnak szentelt külön 
szakaszt; rámutat arra, hogy a tagállamok 
közös kihívásokkal – válságkezelés, a 
harmadik országok támasztotta verseny, 
az idegenforgalmi tevékenységek 
fenntarthatósága, a helyi és elszigetelt 
közösségek erősítése és a nulla szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra való 
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áttérés – szembesülnek az idegenforgalmi 
ágazatban, továbbá hogy a közös európai 
szakpolitikák ezért jelentős jelentős 
hozzáadott értéket nyújtanak;

Or. el

Módosítás 65
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. felhívja a Bizottságot, hogy 
alkalmazzon eredményközpontúbb 
megközelítést, törekedjen az uniós 
hozzáadott értére, és összpontosítson 
fokozottabban a szakpolitikai célokra a 
kísérleti projektek és az előkészítő 
intézkedések kiválasztási kritériumainak 
meghatározása során, és emlékeztet ezek 
megfelelő végrehajtásának fontosságára;

Or. en

Módosítás 66
Maria Grapini

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. rámutat arra, hogy a közúti, 
vasúti, légi és tengeri közlekedést érintő 
közberuházások pozitív hatást 
gyakorolnak a belső piacra és az európai 
gazdaságra, amelynek világelsővé kell 
válnia;

Or. ro
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Módosítás 67
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
13 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13b. sajnálja, hogy a közlekedéssel 
foglalkozó uniós ügynökségek – az EASA, 
az EMSA és az ERA – kibővített feladatait 
nem vették figyelembe a 2020. évi 
költségvetésben, ugyanakkor feladataik 
maradéktalan végrehajtása érdekében 
figyelembe kell venni a nagyobb pénzügyi 
és emberi erőforrások iránti igényt;

Or. en

Módosítás 68
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
13 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13c. úgy véli, hogy az idegenforgalmi 
ágazat rendkívüli módon összefügg a 
közlekedési ágazattal, ezért önálló 
költségvetési sorban külön e célt szolgáló 
pénzeszközöket kell létrehozni; 
hangsúlyozza az ágazat fontosságát és a 
növekedésre, a versenyképességre, a 
foglalkoztatásra és a társadalmi fejlődésre 
gyakorolt gazdasági hatását;

Or. en


