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Módosítás 104
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának maximalizálni kell a 
növekedési potenciált a közlekedési, 
energetikai és távközlési politikák közötti 
szinergiák megvalósítása, valamint ezek 
végrehajtása révén, ezzel javítva az uniós 
beavatkozás hatékonyságát.

(1) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának maximalizálni kell a 
fenntartható fejlődés potenciálját a 
közlekedési, energetikai és távközlési 
politikák közötti szinergiák megvalósítása, 
valamint ezek végrehajtása révén, ezzel 
javítva az uniós beavatkozás 
hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 105
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának maximalizálni kell a 
növekedési potenciált a közlekedési, 
energetikai és távközlési politikák közötti 
szinergiák megvalósítása, valamint ezek 
végrehajtása révén, ezzel javítva az uniós 
beavatkozás hatékonyságát.

(1) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának maximalizálni kell a 
fenntartható növekedési potenciált a 
közlekedési, energetikai és távközlési 
politikák közötti szinergiák megvalósítása, 
valamint ezek végrehajtása révén, ezzel 
javítva az uniós beavatkozás 
hatékonyságát.

Or. sv

Módosítás 106
Jean-Jacob Bicep
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának maximalizálni kell a 
növekedési potenciált a közlekedési, 
energetikai és távközlési politikák közötti 
szinergiák megvalósítása, valamint ezek 
végrehajtása révén, ezzel javítva az uniós 
beavatkozás hatékonyságát.

(1) Az Európai Unión belüli nagyobb 
társadalmi és területi kohézió 
megteremtéséhez nélkülözhetetlen a 
közlekedési, energetikai és távközlési 
politikák közötti szinergiák megvalósítása, 
valamint ezek végrehajtása. Az európai 
összekapcsolódási eszköz révén az Unió 
fellépésének célja e szinergiák kialakítása 
a magas szintű szociális és 
környezetvédelmi előírások legteljesebb 
körű tiszteletben tartása mellett.

Or. fr

Módosítás 107
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának maximalizálni kell a 
növekedési potenciált a közlekedési, 
energetikai és távközlési politikák közötti 
szinergiák megvalósítása, valamint ezek 
végrehajtása révén, ezzel javítva az uniós 
beavatkozás hatékonyságát.

(1) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának maximalizálni kell a 
fenntartható és környezetbarát növekedési 
potenciált a közlekedési, energetikai és 
távközlési politikák közötti szinergiák 
megvalósítása, valamint ezek végrehajtása 
révén, ezzel javítva az uniós beavatkozás 
hatékonyságát.

Or. en

Indokolás

A növekedés által támasztott uniós kihívással a környezet fenntarthatóságával és az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig történő megvalósításával összefüggésben kell 
foglalkozni, ezért üdvözölni kell a szinergiákat, amennyiben e célok eléréséhez kapcsolódnak.
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Módosítás 108
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának maximalizálni kell a 
növekedési potenciált a közlekedési, 
energetikai és távközlési politikák közötti 
szinergiák megvalósítása, valamint ezek 
végrehajtása révén, ezzel javítva az uniós 
beavatkozás hatékonyságát.

(1) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának maximalizálni kell a 
növekedés és a munkahelyek potenciálját
a közlekedési, energetikai és távközlési 
politikák közötti szinergiák megvalósítása, 
valamint ezek végrehajtása révén, ezzel 
javítva az uniós beavatkozás 
hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 109
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Sürgősen szükség van a pénzügyi 
egyszerűsítésre, hogy a távközlési és 
energiahálózatokban a bevezetés, a 
fejlesztés és a fenntartás révén meg 
lehessen ragadni a potenciális szinergiák 
előnyeit.

Or. en

Módosítás 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)



PE496.337v01-00 6/146 AM\912704HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közlekedési infrastruktúrával 
kapcsolatos politika kidolgozása során 
figyelembe kell venni a környezeti 
lábnyomot, a pénzügyi válságot és a 
közfinanszírozás ebből eredő hiányát, a 
demográfiai változást, valamint az összes 
polgár és régió hozzáférési igényeit. A 
rövidebb távon gazdasági, társadalmi és 
környezeti előnyökkel járó és 
munkahelyeket teremtő intelligens 
beruházásokra kell összpontosítani, az 
olyan óriásprojektek miatti késedelem
elkerülése mellett, amelyek a 
törzshálózatra vonatkozó 2030-as 
határidőig nem valósíthatók meg.

Or. en

Módosítás 111
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát összekötő korszerű, 
magas szinten teljesítő infrastruktúrától 
függ, különösen a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén. Ezek a 
növekedésjavító összekapcsolódások jobb 
hozzáférést biztosítanának a belső piachoz, 
következésképp hozzájárulnak a 
piacgazdaság versenyképességének
növeléséhez az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek és céljainak megfelelően.

(2) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát összekötő korszerű, 
magas szinten teljesítő infrastruktúrától 
függ, különösen a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén. Ezek a 
növekedésjavító összekapcsolódások jobb 
hozzáférést biztosítanának a belső piachoz, 
következésképp hozzájárulnak a 
fenntarthatóbb gazdasághoz az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek és céljainak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A fenntarthatóság átfogóbb cél, mint a belső piaci versenyképesség megvalósítása.
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Módosítás 112
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát összekötő korszerű, 
magas szinten teljesítő infrastruktúrától 
függ, különösen a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén. Ezek a 
növekedésjavító összekapcsolódások jobb 
hozzáférést biztosítanának a belső piachoz, 
következésképp hozzájárulnak a 
piacgazdaság versenyképességének 
növeléséhez az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek és céljainak megfelelően.

(2) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát és annak régióit
összekötő korszerű, magas szinten teljesítő 
infrastruktúrától függ, különösen a 
közlekedés, az energetika és a távközlés 
területén. Ezek a növekedésjavító 
összekapcsolódások jobb hozzáférést 
biztosítanának a belső piachoz, 
következésképp hozzájárulnak a 
piacgazdaság versenyképességének 
növeléséhez az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek és céljainak megfelelően.

Or. pt

Indokolás

Jóllehet páneurópai eszközről van szó, az EU 2020 stratégia céljaival összhangban Európa 
valamennyi régiójának integrációját és fejlődését elő kell segíteni.

Módosítás 113
Jean-Jacob Bicep

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát összekötő korszerű, 
magas szinten teljesítő infrastruktúrától 
függ, különösen a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén. Ezek a 
növekedésjavító összekapcsolódások jobb 
hozzáférést biztosítanának a belső 
piachoz, következésképp hozzájárulnak a 

(2) Az európai összekapcsolódási eszköz 
célja a transzeurópai hálózatok területén 
eszközölt befektetések ösztönzése, 
valamint Európa társadalmi kohéziójának 
erősítése a személyek fenntartható 
mobilitása és valamennyi régió megfelelő 
összekapcsolása révén. E célból, valamint 
az uniós fellépés hatékonyságának 
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piacgazdaság versenyképességének 
növeléséhez az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek és céljainak megfelelően.

fokozása és a rendelkezésre álló források 
megfelelő felhasználása érdekében az 
európai összekapcsolódási eszköznek 
maximalizálnia kell a közlekedési, az 
energia- és a távközlési ágazat közötti 
szinergiák kiaknázását, ezzel csökkentve a 
környezetre gyakorolt hatásukat és 
optimalizálva hatékonyságukat.

Or. fr

Módosítás 114
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát összekötő korszerű, 
magas szinten teljesítő infrastruktúrától 
függ, különösen a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén. Ezek a 
növekedésjavító összekapcsolódások jobb 
hozzáférést biztosítanának a belső piachoz, 
következésképp hozzájárulnak a 
piacgazdaság versenyképességének 
növeléséhez az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek és céljainak megfelelően.

(2) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát összekötő korszerű, 
magas szinten teljesítő infrastruktúrától 
függ, különösen a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén. Ezek a 
továbbfejlesztett összekapcsolódások jobb 
hozzáférést biztosítanának a belső piachoz, 
következésképp hozzájárulnak a 
piacgazdaság versenyképességének
növeléséhez az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek és céljainak megfelelően.

Or. en

Módosítás 115
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát összekötő korszerű, 
magas szinten teljesítő infrastruktúrától 

(2) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát összekötő korszerű, 
magas szinten teljesítő infrastruktúrától 
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függ, különösen a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén. Ezek a 
növekedésjavító összekapcsolódások jobb 
hozzáférést biztosítanának a belső piachoz, 
következésképp hozzájárulnak a 
piacgazdaság versenyképességének 
növeléséhez az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek és céljainak megfelelően.

függ, különösen a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén. Ezek a 
növekedésjavító összekapcsolódások jobb 
hozzáférést biztosítanának a belső piachoz, 
elősegítik a határokon átnyúló
műveleteket, következésképp 
hozzájárulnak a piacgazdaság 
versenyképességének növeléséhez az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek és 
céljainak megfelelően.

Or. en

Módosítás 116
Franck Proust

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az európai összekapcsolódási eszköz 
Európa prioritással rendelkező iparágait 
tükrözi. Az eszköz elengedhetetlen a 
fenntartható növekedés forrását képező 
európai iparpolitika megszületéséhez.

Or. fr

Módosítás 117
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának célja, hogy felgyorsítsa a 
transzeurópai hálózatokba történő 
beruházásokat és a finanszírozásba a köz-
és magánszférát egyaránt bevonja.

törölve

Or. en
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Indokolás

Redundáns kijelentés, mivel az előző preambulumbekezdés jobban megfogalmazza az EÖE 
céljait.

Módosítás 118
Jean-Jacob Bicep

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának célja, hogy felgyorsítsa a 
transzeurópai hálózatokba történő 
beruházásokat és a finanszírozásba a köz-
és magánszférát egyaránt bevonja.

törölve

Or. fr

Módosítás 119
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának célja, hogy felgyorsítsa a 
transzeurópai hálózatokba történő 
beruházásokat és a finanszírozásba a köz-
és magánszférát egyaránt bevonja.

(3) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának célja, hogy növelje a 
jogbiztonságot, felgyorsítsa a transzeurópai 
hálózatokba történő beruházásokat és a 
finanszírozásba a köz- és magánszférát 
egyaránt bevonja.

Or. en

Módosítás 120
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának célja, hogy felgyorsítsa a 
transzeurópai hálózatokba történő 
beruházásokat és a finanszírozásba a köz-
és magánszférát egyaránt bevonja.

(3) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának célja, hogy felgyorsítsa a 
transzeurópai hálózatokba történő 
beruházásokat, megsokszorozza azok 
szinergiáit és a finanszírozásba a köz- és 
magánszférát egyaránt bevonja.

Or. en

Módosítás 121
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az energia- és a közlekedési 
ágazatban az európai összekapcsolódási 
eszköznek nemcsak az üvegházhatású 
gázkibocsátás 20%-os csökkentésére, az 
energiahatékonyság 20%-os javítására és 
a megújuló forrásból származó energia 
20%-os részarányára vonatkozó aktuális 
célok eléréséhez kell hozzájárulnia, 
hanem meg kell alapoznia a 2020 utáni 
időszak éghajlat- és energiapolitikai 
keretrendszerét is, amikor meghatározó 
jelentőségűek lesznek a megújuló 
energiával és az éghajlat szempontjából 
releváns kibocsátások csökkentésével 
kapcsolatos további fejlemények.

Or. sv

Módosítás 122
Nuno Teixeira
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási programokban, 
és hogy az uniós költségvetés legalább 
20%-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítja. Fontos biztosítani 
azt, hogy az éghajlatváltozás mérséklése és 
az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés kiemelt 
hangsúlyt kapjon a közös érdekű projektek 
előkészítése, megtervezése és 
megvalósítása során. Az e rendelettel 
szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással – és katasztrófákkal –
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 
ösztönzéséhez.

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási programokban, 
és hogy az uniós költségvetés legalább 
20%-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítja. Fontos biztosítani 
azt, hogy az éghajlatváltozás mérséklése és 
az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés kiemelt 
hangsúlyt kapjon a közös érdekű projektek 
előkészítése, megtervezése és 
megvalósítása során. Az e rendelettel 
szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással – és katasztrófákkal –
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 
ösztönzéséhez, anélkül hogy eközben 
növelnék bizonyos európai régiók – így a 
legkülső régiók és a szigetek –
elszigeteltségét.

Or. pt

Indokolás

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom és gazdaság érdekében tett intézkedések és 
fellépések nem növelhetik a belső piactól már amúgy is távol eső régiók elszigeteltségét.

Módosítás 123
Jean-Jacob Bicep

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási 

(5) Az európai politikák környezetre 
gyakorolt általános hatásának 
figyelembevétele elsődleges jelentőségű, és 
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programokban, és hogy az uniós 
költségvetés legalább 20%-át az éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzésekre fordítja. Fontos 
biztosítani azt, hogy az éghajlatváltozás 
mérséklése és az ahhoz való 
alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés kiemelt 
hangsúlyt kapjon a közös érdekű projektek 
előkészítése, megtervezése és 
megvalósítása során. Az e rendelettel 
szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással – és katasztrófákkal –
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 
ösztönzéséhez.

az Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy 
az uniós költségvetés legalább 20%-át az 
éghajlattal kapcsolatos célkitűzésekre 
fordítja. Fontos biztosítani azt, hogy teljes 
körűen felmérjék a környezetre gyakorolt 
hatásokat, és hogy a kockázatmegelőzés és 
-kezelés kiemelt hangsúlyt kapjon a közös 
érdekű projektek előkészítése, 
megtervezése és megvalósítása során. Az e 
rendelettel szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk a 
teljes egészében környezetbarát és 
társadalmilag fenntartható gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 
ösztönzéséhez.

Or. fr

Módosítás 124
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási programokban, 
és hogy az uniós költségvetés legalább 
20%-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítja. Fontos biztosítani 
azt, hogy az éghajlatváltozás mérséklése és 
az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés kiemelt 
hangsúlyt kapjon a közös érdekű projektek 
előkészítése, megtervezése és 
megvalósítása során. Az e rendelettel 
szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással - és katasztrófákkal -
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási programokban, 
és hogy az uniós költségvetés legalább 
20%-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítja. Az éghajlatváltozás 
mérséklésének és az ahhoz való 
alkalmazkodásnak, valamint a 
kockázatmegelőzésnek és -kezelésnek
kiemelt hangsúlyt kell kapnia a közös 
érdekű projektek előkészítése, 
megtervezése és megvalósítása során. Az e 
rendelettel szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással - és katasztrófákkal -
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 
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ösztönzéséhez. ösztönzéséhez. 

Or. sv

Módosítás 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási programokban, 
és hogy az uniós költségvetés legalább 
20%-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítja. Fontos biztosítani 
azt, hogy az éghajlatváltozás mérséklése és 
az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés kiemelt 
hangsúlyt kapjon a közös érdekű projektek 
előkészítése, megtervezése és 
megvalósítása során. Az e rendelettel 
szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással - és katasztrófákkal -
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 
ösztönzéséhez.

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási programokban, 
és hogy az uniós költségvetés legalább 
20%-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítja. Fontos biztosítani 
azt, hogy az éghajlatváltozás mérséklése és 
az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés kiemelt 
hangsúlyt kapjon a közös érdekű projektek 
előkészítése, megtervezése és 
megvalósítása során. Az e rendelettel 
szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással - és katasztrófákkal -
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 
ösztönzéséhez. A Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy a belső piacon alkalmazandó 
nemzetközi szerződéseket és normákat 
pártatlanul, a verseny torzítása nélkül 
alkalmazzák a tagállamokkal szemben, 
hogy a globális versenyben is biztosított 
legyen az európai vállalkozások sikere.

Or. en

Módosítás 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási programokban, 
és hogy az uniós költségvetés legalább 
20%-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítja. Fontos biztosítani 
azt, hogy az éghajlatváltozás mérséklése és 
az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés kiemelt 
hangsúlyt kapjon a közös érdekű projektek 
előkészítése, megtervezése és 
megvalósítása során. Az e rendelettel 
szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással - és katasztrófákkal -
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 
ösztönzéséhez.

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási programokban, 
és hogy az uniós költségvetés legalább 
20%-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítja. Fontos biztosítani 
azt, hogy az éghajlatváltozás mérséklése és 
az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés kiemelt 
hangsúlyt kapjon a közös érdekű projektek 
előkészítése, megtervezése és 
megvalósítása során, és ezért elsőbbséget 
kell adni a villamosenergia-összeköttetési 
beruházásoknak. Az e rendelettel 
szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással - és katasztrófákkal -
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 
ösztönzéséhez, és minimális támogatást 
kell biztosítani az olyan hosszú távú, nagy 
szén-dioxid-kibocsátású projekteknek, 
amelyek több évtizedre meghatározzák a 
fosszilis tüzelőanyagok használatát 
energetikai rendszerünkben, és aláássák a 
EU 2020-ra és 2050-re vonatkozó, 
éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseit.

Or. en

Módosítás 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) 2011. március 28-án a Bizottság 
elfogadta az „Egységes közlekedési térség 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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menetrendje ― a versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 
kiépítése felé” című fehér könyvet. A fehér 
könyv célul tűzi ki, hogy 1990-hez képest 
2050-re 60%-kal csökkenteni kell az 
üvegházhatású gázok kibocsátását a 
közlekedési ágazatban. Az infrastruktúrát 
illetően a fehér könyv 2030-ra egy teljesen 
működőképes, uniós szintű multimodális 
TEN-T törzshálózat kiépítését irányozza 
elő. A fehér könyv célként fogalmazza meg 
ezenkívül a multimodális logisztikai láncok 
teljesítményének optimalizálását, többek 
között energiahatékonyabb módszerek 
fokozottabb használatával. Ezek alapján a 
következő célértékeket határozza meg a 
TEN-T politika számára: 2030-ra a 300 
km-nél hosszabb közúti áruszállítás 30%-
át, majd 2050-re 50%-át más módokra kell 
áthelyezni; a meglévő nagy sebességű 
vasúthálózat hosszát 2030-ra a 
háromszorosára kell növelni, és 2050-re a 
közepes távolságok közötti 
személyforgalom többsége vasúton kell 
lebonyolítani; 2050-re a törzshálózatba 
tartozó valamennyi repülőteret össze kell 
kapcsolni a vasúthálózattal; valamennyi 
tengeri kikötőt a vasúti szállítóhálózattal 
és, adott esetben a belvízi hajóutakkal.

Or. es

Indokolás

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 128
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) 2011. március 28-án a Bizottság (7) 2011. március 28-án a Bizottság 
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elfogadta az „Egységes közlekedési térség 
menetrendje ― a versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 
kiépítése felé” című fehér könyvet1. A 
fehér könyv célul tűzi ki, hogy 1990-hez 
képest 2050-re 60%-kal csökkkentenni kell 
az üvegházhatású gázok kibocsátását a 
közlekedési ágazatban. Az infrastruktúrát 
illetően a fehér könyv 2030-ra egy teljesen 
működőképes, uniós szintű multimodális 
TEN-T törzshálózat kiépítését irányozza 
elő. A fehér könyv célként fogalmazza meg 
ezenkívül a multimodális logisztikai láncok 
teljesítményének optimalizálását, többek 
között energiahatékonyabb módszerek 
fokozottabb használatával. Ezek alapján a 
következő célértékeket határozza meg a 
TEN-T politika számára: 2030-ra a 300 
km-nél hosszabb közúti áruszállítás 30%-
át, majd 2050-re 50%-át más módokra kell 
áthelyezni; a meglévő nagy sebességű 
vasúthálózat hosszát 2030-ra a 
háromszorosára kell növelni, és 2050-re a 
k ö z e p e s  távolságok közötti 
személyforgalom többsége vasúton kell 
lebonyolítani; 2050-re a törzshálózatba 
tartozó valamennnyi repülőteret össze kell 
kapcsolni a vasúthálózattal; valamennyi 
tengeri kikötőt a vasúti szállítóhálózattal 
és, adott esetben a belvízi hajóutakkal.

elfogadta az „Egységes közlekedési térség 
menetrendje ― a versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 
kiépítése felé” című fehér könyvet2. A 
fehér könyv célul tűzi ki, hogy 1990-hez 
képest 2050-re 60%-kal csökkenteni kell az 
üvegházhatású gázok kibocsátását a 
közlekedési ágazatban. Az infrastruktúrát 
illetően a fehér könyv 2030-ra egy teljesen 
működőképes, uniós szintű multimodális 
TEN-T törzshálózat kiépítését irányozza 
elő. A fehér könyv célként fogalmazza meg 
ezenkívül egy európai szállítási térség 
egyenletes fejlesztését, a multimodális 
logisztikai láncok teljesítményének 
optimalizálását, többek között 
energiahatékonyabb módszerek 
fokozottabb használatával. Ezek alapján a 
következő célértékeket határozza meg a 
TEN-T politika számára: 2030-ra a 300 
km-nél hosszabb közúti áruszállítás 30%-
át, majd 2050-re 50%-át más módokra kell 
áthelyezni; a meglévő nagy sebességű 
vasúthálózat hosszát 2030-ra a 
háromszorosára kell növelni, és 2050-re a 
k ö z e p e s  távolságok közötti 
személyforgalom többsége vasúton kell 
lebonyolítani; 2050-re a törzshálózatba 
tartozó valamennyi repülőteret össze kell 
kapcsolni a vasúthálózattal; valamennyi 
tengeri kikötőt a vasúti szállítóhálózattal és 
a belvízi hajóutakkal.

Or. ro

Módosítás 129
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) 2011. március 28-án a Bizottság 
elfogadta az „Egységes közlekedési térség 
menetrendje ― a versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 
kiépítése felé” című fehér könyvet. A fehér 
könyv célul tűzi ki, hogy 1990-hez képest 
2050-re 60%-kal csökkkentenni kell az 
üvegházhatású gázok kibocsátását a 
közlekedési ágazatban. Az infrastruktúrát
illetően a fehér könyv 2030-ra egy teljesen 
működőképes, uniós szintű multimodális 
TEN-T törzshálózat kiépítését irányozza 
elő. A fehér könyv célként fogalmazza 
meg ezenkívül a multimodális logisztikai 
láncok teljesítményének optimalizálását, 
többek között energiahatékonyabb
módszerek fokozottabb használatával. 
Ezek alapján a következő célértékeket 
határozza meg a TEN-T politika számára: 
2030-ra a 300 km-nél hosszabb közúti 
áruszállítás 30%-át, majd 2050-re 50%-át 
más módokra kell áthelyezni; a meglévő 
nagy sebességű vasúthálózat hosszát 
2030-ra a háromszorosára kell növelni, és 
2050-re a közepes távolságok közötti 
személyforgalom többsége vasúton kell 
lebonyolítani; 2050-re a törzshálózatba 
tartozó valamennnyi repülőteret össze kell 
kapcsolni a vasúthálózattal; valamennyi 
tengeri kikötőt a vasúti szállítóhálózattal 
és, adott esetben a belvízi hajóutakkal.

(7) 2011. március 28-án a Bizottság 
elfogadta az „Egységes közlekedési térség 
menetrendje ― a versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 
kiépítése felé” című fehér könyvet. Míg a
fehér könyv célul tűzi ki, hogy 1990-hez 
képest 2050-re 60%-kal csökkenteni kell az 
üvegházhatású gázok kibocsátását a 
közlekedési ágazatban, állásfoglalásában 
az Európai Parlament jogszabályok 
megalkotására hív fel, hogy 2020-ig a 
közlekedési ágazatban a CO2 és az egyéb 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
20%-os csökkenést kell elérni. Ami az 
infrastruktúrát illeti, a fehér könyv célja 
egy teljes mértékben funkcionális, az Unió 
egészét átfogó multimodális TEN-T
„törzshálózat” létrehozása 2030-ra, és az 
Európai Parlament sürgeti a 
tagállamokat, hogy egy jóváhagyott 
finanszírozási terv 2015-ig történő 
benyújtásával kötelezzék el magukat az 
ismert főbb szűk keresztmetszetek 2020-ig 
történő megszüntetése mellett minden 
ismert közlekedési módban. A fehér könyv 
célja továbbá a multimodális logisztikai 
láncok teljesítményének optimalizálása, 
beleértve az energiahatékonyabb módok 
nagyobb mértékű használatát.

Or. en

Indokolás

A fehér könyvről szóló, 2011. december 15-én elfogadott európai parlamenti állásfoglalás az 
említett fehér könyv leghatékonyabb végrehajtásának biztosítása érdekében szigorúbb 
célkitűzéseket és határidőket javasolt. Csak a fehér könyv idevágó prioritására kell 
emlékeztetni, miután a TEN-T-rendelet és az EÖE-rendelet világos jogalkotási eljárásban 
határozza meg az alapvető célkitűzéseket.
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Módosítás 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) 2011. március 28-án a Bizottság 
elfogadta az „Egységes közlekedési térség 
menetrendje ― a versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 
kiépítése felé” című fehér könyvet. A fehér 
könyv célul tűzi ki, hogy 1990-hez képest 
2050-re 60%-kal csökkkentenni kell az 
üvegházhatású gázok kibocsátását a 
közlekedési ágazatban. Az infrastruktúrát 
illetően a fehér könyv 2030-ra egy teljesen 
működőképes, uniós szintű multimodális 
TEN-T törzshálózat kiépítését irányozza 
elő. A fehér könyv célként fogalmazza meg 
ezenkívül a multimodális logisztikai láncok 
teljesítményének optimalizálását, többek 
között energiahatékonyabb módszerek 
fokozottabb használatával. Ezek alapján a 
következő célértékeket határozza meg a 
TEN-T politika számára: 2030-ra a 300 
km-nél hosszabb közúti áruszállítás 30%-
át, majd 2050-re 50%-át más módokra kell 
áthelyezni; a meglévő nagy sebességű 
vasúthálózat hosszát 2030-ra a 
háromszorosára kell növelni, és 2050-re a 
közepes távolságok közötti 
személyforgalom többsége vasúton kell 
lebonyolítani; 2050-re a törzshálózatba 
tartozó valamennnyi repülőteret össze kell 
kapcsolni a vasúthálózattal; valamennyi 
tengeri kikötőt a vasúti szállítóhálózattal 
és, adott esetben a belvízi hajóutakkal.

(7) 2011. március 28-án a Bizottság 
elfogadta az „Egységes közlekedési térség 
menetrendje ― a versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 
kiépítése felé” című fehér könyvet. A fehér 
könyv célul tűzi ki, hogy 1990-hez képest 
2050-re 60%-kal csökkenteni kell az 
üvegházhatású gázok kibocsátását a 
közlekedési ágazatban. Az infrastruktúrát 
illetően a fehér könyv 2030-ra egy teljesen 
működőképes és átjárható, uniós szintű 
multimodális TEN-T törzshálózat 
kiépítését irányozza elő. A vasúti 
rendszerek átjárhatóságát olyan innovatív 
megoldások alkalmazásával fejleszteni 
lehetne, amelyek javítják az egyes 
rendszerek közötti kompatibilitást, például 
fedélzeti berendezésekkel és több 
nyomtávú vasúti pályákkal. A fehér könyv 
célként fogalmazza meg ezenkívül a 
multimodális logisztikai láncok 
teljesítményének optimalizálását, többek 
között energiahatékonyabb módszerek 
fokozottabb használatával. Ezek alapján a 
következő célértékeket határozza meg a 
TEN-T politika számára: 2030-ra a 300 
km-nél hosszabb közúti áruszállítás 30%-
át, majd 2050-re 50%-át más módokra kell 
áthelyezni; a meglévő nagy sebességű 
vasúthálózat hosszát 2030-ra a 
háromszorosára kell növelni, és 2050-re a 
közepes távolságok közötti 
személyforgalom többsége vasúton kell 
lebonyolítani; 2050-re a törzshálózatba 
tartozó valamennyi repülőteret össze kell 
kapcsolni a vasúthálózattal; valamennyi 
tengeri kikötőt a vasúti szállítóhálózattal
és, adott esetben a belvízi hajóutakkal.

Or. xm
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Indokolás

Az átjárhatóság a belső piac jó működésének meghatározó eleme, különösen a vasúti 
ágazatban. Átfogó módon kell értelmezni, hogy kevésbé költséges megoldásokat lehessen 
alkalmazni.

Módosítás 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Unió az összes külső költség 
minimálisra csökkentését és 
internalizálását és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 191. 
cikkében megfogalmazott „szennyező 
fizet” elv alkalmazását tűzi ki célul.

Or. en

Módosítás 132
Michael Gahler

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ahhoz, hogy növelni lehessen a 
vasúti közlekedés arányát, sürgősen 
szükség van a vasúti zaj által érintett 
lakosság körében a nagyobb elfogadás 
megteremtésére, valamint a zajterhelés 
csökkentésére, különösen a vasúti 
áruszállítási folyosókon.

Or. de
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Módosítás 133
Philip Bradbourn

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közlekedés fenntartható jövőjéről 
szóló, 2010. július 6-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament hangsúlyozta, hogy a 
hatékony közlekedéspolitikához a 
felmerülő kihívásokkal arányban álló 
pénzügyi keretre van szükség, és ehhez a 
közlekedésre és a mobilitásra irányuló 
jelenlegi forrásokat növelni kell; emellett 
szükségesnek tartotta egy eszköz 
létrehozását a közlekedésfinanszírozás 
különböző forrásainak és a kohéziós 
szakpolitika pénzeszközeinek, a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek (PPP-k) 
forrásainak vagy egyéb pénzeszközök, 
például garanciák felhasználásának 
összehangolására.

(8) A közlekedés fenntartható jövőjéről 
szóló, 2010. július 6-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament hangsúlyozta, hogy a 
hatékony közlekedéspolitikához a 
felmerülő kihívásokkal arányban álló 
pénzügyi keretre van szükség, emellett 
szükségesnek tartotta egy eszköz 
létrehozását a közlekedésfinanszírozás 
különböző forrásainak és az EU szintjén 
rendelkezésre álló valamennyi pénzügyi 
eszköz és mechanizmus felhasználásának 
összehangolására és optimalizálására.

Or. en

Módosítás 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az előző többéves pénzügyi keret 
(2007–2013) megmutatta, hogy a TEN-T 
hálózat korlátozott költségvetése gátolja a 
legjelentősebb projektek, és különösen a 
határokon átnyúló projektek 
előrehaladását. A TEN-T hálózat 
megfelelő uniós költségvetési kerete
nemcsak a magánbefektetések számára 
jelentene fokozott vonzerőt, hanem 
egyszersmind biztosítaná az európai 
projektekkel kapcsolatos a nemzeti 
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politikai akarat erősödését, valamint 
ezáltal azt, hogy fokozott együttműködés 
jöjjön létre a határokon átnyúló 
projektekben részt vevő tagállamok között. 
Az Európai Uniónak fokoznia kell az 
olyan nagy európai infrastruktúra-
projektekkel kapcsolatos törekvéseit, 
amelyek esetében a munkálatok 
összetettsége és nehézsége a hozzájuk 
rendelt költségvetés pozitív irányú 
módosítását, valamint a rájuk vonatkozó 
költségvetési rendelet kiigazítását igényli. 
Az új TEN-T iránymutatásoknak való 
megfeleléshez ezért biztosítani kell a 
szükséges költségvetési és szabályozási 
eszközöket.

Or. fr

Indokolás

Az előző többéves pénzügyi keretre tekintettel hangsúlyozni kell, hogy a korlátozott 
költségvetés és az olykor rosszul kiigazított szabályozási keret csalódást keltő eredményekhez 
vezethet. Az európai összekapcsolódási eszközt ezért azzal a céllal hozzák létre, hogy 
biztosítsák a TEN-T hálózat megfelelő szabályozási és költségvetési keretét.

Módosítás 135
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A fehér könyvben rögzített 
célkitűzések alapján, a(z) XXX/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott TEN-T iránymutatás 
meghatározza a transzeurópai közlekedési 
hálózat infrastruktúráját és az általa 
teljesítendő követelményeket, valamint 
meghatározza az ezek bevezetéséhez 
szükséges intézkedéseket. Az 
iránymutatások különösen a törzshálózat 
2030-ig történő megvalósítását irányozzák 
elő.

(10) A fehér könyvben rögzített 
célkitűzések alapján, a(z) XXX/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott TEN-T iránymutatás 
meghatározza a transzeurópai közlekedési 
hálózat infrastruktúráját és az általa 
teljesítendő követelményeket, valamint 
meghatározza az ezek bevezetéséhez 
szükséges intézkedéseket. Az 
iránymutatások különösen a törzshálózat 
2030-ig, új infrastruktúra létrehozásával, 
valamint a meglévő infrastruktúra 
helyreállításával és korszerűsítésével
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történő megvalósítását irányozzák elő.

Or. en

Módosítás 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A fehér könyvben rögzített 
célkitűzések alapján, a(z) XXX/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott TEN-T iránymutatás 
meghatározza a transzeurópai közlekedési 
hálózat infrastruktúráját és az általa 
teljesítendő követelményeket, valamint 
meghatározza az ezek bevezetéséhez 
szükséges intézkedéseket. Az 
iránymutatások különösen a törzshálózat 
2030-ig történő megvalósítását irányozzák 
elő.

(10) A fehér könyvben rögzített 
célkitűzések alapján, a(z) XXX/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott TEN-T iránymutatás 
meghatározza a transzeurópai közlekedési 
hálózat infrastruktúráját és az általa 
teljesítendő követelményeket, valamint 
meghatározza az ezek bevezetéséhez 
szükséges intézkedéseket. Az 
iránymutatások különösen a törzshálózat 
2030-ig, új infrastruktúra létrehozásával, 
valamint a meglévő infrastruktúra 
helyreállításával és korszerűsítésével
történő megvalósítását irányozzák elő.

Or. en

Módosítás 137
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállamok közlekedési 
infrastrukturális terveinek elemzése alapján 
a Bizottság úgy becsüli, hogy a közlekedési 
beruházási szükségletek 500 milliárd eurót 
tesznek ki a TEN-T hálózat teljes 
egészében a 2014–2020 közötti 
időszakban, amely összegből a becslések 

(11) A tagállamok közlekedési 
infrastrukturális terveinek elemzése alapján 
a Bizottság úgy becsüli, hogy a közlekedési 
beruházási szükségletek 500 milliárd eurót 
tesznek ki a TEN-T hálózat teljes 
egészében a 2014–2020 közötti 
időszakban, amely összegből a becslések 
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szerint 250 milliárd eurót kell a TEN-T 
törzshálózatára fordítani. Az uniós szinten 
rendelkezésre álló forrásokat figyelembe 
véve, a legmagasabb európai 
többletértéket nyújtó projektekre kell 
koncentrálni ahhoz, hogy el lehessen érni 
a kívánt hatást. A támogatást ezért a 
törzshálózatra (különösen a törzshálózati 
folyosókra) és a forgalomirányítási 
rendszerek (különösen a SESAR 
eredményeként létrejövő, mintegy 3 
milliárd euró összegű uniós költségvetési 
forrást igénylő légi irányítási rendszerek) 
területén megvalósítandó közös érdekű 
projektekre kell összpontosítani.

szerint 250 milliárd eurót kell a TEN-T 
törzshálózatára fordítani. 

Or. en

Indokolás

Szükségtelen ebben a fázisban ilyen részletekbe menni.

Módosítás 138
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállamok közlekedési 
infrastrukturális terveinek elemzése alapján 
a Bizottság úgy becsüli, hogy a közlekedési 
beruházási szükségletek 500 milliárd eurót 
tesznek ki a TEN-T hálózat teljes 
egészében a 2014–2020 közötti 
időszakban, amely összegből a becslések 
szerint 250 milliárd eurót kell a TEN-T 
törzshálózatára fordítani. Az uniós szinten 
rendelkezésre álló forrásokat figyelembe 
véve, a legmagasabb európai többletértéket 
nyújtó projektekre kell koncentrálni ahhoz, 
hogy el lehessen érni a kívánt hatást. A 
támogatást ezért a törzshálózatra 
(különösen a törzshálózati folyosókra) és a 
forgalomirányítási rendszerek (különösen a 

(11) A tagállamok közlekedési 
infrastrukturális terveinek elemzése alapján 
a Bizottság úgy becsüli, hogy a közlekedési 
beruházási szükségletek 500 milliárd eurót 
tesznek ki a TEN-T hálózat teljes 
egészében a 2014–2020 közötti 
időszakban, amely összegből a becslések 
szerint 250 milliárd eurót kell a TEN-T 
törzshálózatára fordítani. Az uniós szinten 
rendelkezésre álló forrásokat figyelembe 
véve, a legmagasabb európai többletértéket 
nyújtó projektekre kell koncentrálni ahhoz, 
hogy el lehessen érni a kívánt hatást. A 
támogatást ezért – az átfogó hálózat 
számára nyújtott támogatást nem kizárva 
– a törzshálózatra (különösen a 
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SESAR eredményeként létrejövő, mintegy 
3 milliárd euró összegű uniós költségvetési 
forrást igénylő légi irányítási rendszerek) 
területén megvalósítandó közös érdekű 
projektekre kell összpontosítani.

törzshálózati folyosókra) és a 
forgalomirányítási rendszerek (különösen a 
SESAR eredményeként létrejövő, mintegy 
3 milliárd euró összegű uniós költségvetési 
forrást igénylő légi irányítási rendszerek) 
területén megvalósítandó közös érdekű 
projektekre kell összpontosítani.

Or. pt

Indokolás

Az európai összekapcsolódási eszköz által nyújtott támogatásnak főként a törzshálózatra kell 
összpontosítania, nem zárható ki azonban az átfogó hálózat azon projektjeinek nyújtott 
támogatás sem, amelyek nagyobb európai hozzáadott értéket biztosítanak, különösen az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. és 355. cikkében meghatározott legkülső, az 
átfogó hálózattól függő régiókban, annak érdekében, hogy elszigeteltségük ne erősödjék.

Módosítás 139
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállamok közlekedési 
infrastrukturális terveinek elemzése alapján 
a Bizottság úgy becsüli, hogy a közlekedési 
beruházási szükségletek 500 milliárd eurót 
tesznek ki a TEN-T hálózat teljes 
egészében a 2014–2020 közötti 
időszakban, amely összegből a becslések 
szerint 250 milliárd eurót kell a TEN-T 
törzshálózatára fordítani. Az uniós szinten 
rendelkezésre álló forrásokat figyelembe 
véve, a legmagasabb európai többletértéket 
nyújtó projektekre kell koncentrálni ahhoz, 
hogy el lehessen érni a kívánt hatást. A 
támogatást ezért a törzshálózatra 
(különösen a törzshálózati folyosókra) és a 
forgalomirányítási rendszerek (különösen a 
SESAR eredményeként létrejövő, mintegy 
3 milliárd euró összegű uniós költségvetési 
forrást igénylő légi irányítási rendszerek) 
területén megvalósítandó közös érdekű 

(11) A tagállamok közlekedési 
infrastrukturális terveinek elemzése alapján 
a Bizottság úgy becsüli, hogy a közlekedési 
beruházási szükségletek 500 milliárd eurót 
tesznek ki a TEN-T hálózat teljes 
egészében a 2014–2020 közötti 
időszakban, amely összegből a becslések 
szerint 250 milliárd eurót kell a TEN-T 
törzshálózatára fordítani. Az uniós szinten 
rendelkezésre álló forrásokat figyelembe 
véve, a legmagasabb európai többletértéket 
nyújtó projektekre kell koncentrálni ahhoz, 
hogy el lehessen érni a kívánt hatást. A 
támogatást ezért a törzshálózatra 
(különösen a törzshálózati folyosókra) és a 
forgalomirányítási rendszerek (különösen a 
SESAR eredményeként létrejövő, mintegy 
3 milliárd euró összegű uniós költségvetési 
forrást igénylő légi irányítási rendszerek) 
területén megvalósítandó közös érdekű 
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projektekre kell összpontosítani. projektekre, például a multimodális 
közlekedési csomópontokra kell 
összpontosítani.

Or. en

Módosítás 140
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
11 A preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Unió legkülső régiói: 
úton az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést célzó partnerség felé 
címmel, 2012 júniusában kiadott 
közleményében az Európai Bizottság 
hangsúlyozza a legkülső régióknak az 
EUMSZ 349. és 355. cikkében elismert 
sajátos dimenzióját, és belső piaci 
integrációjuk, továbbá gazdasági 
fejlődésük előmozdítása érdekében 
mérlegelni fogja e régiók felvételét a 
közlekedéssel, távközléssel és 
energiaellátással kapcsolatos közös 
érdekű egyedi projektekbe. Ezért az 
Európai Bizottságtól támogatást kell 
kapniuk egy egyedi projektekből álló 
portfólió kidolgozásához.

Or. pt

Indokolás

Az EUMSZ 349. és 355. cikkével összhangban a legkülső régióknak természeti 
jellegzetességeik és a többi európai régiótól való elszigeteltségük miatt oly módon kell 
részesülniük az e pénzügyi eszköz által biztosított előnyökből, hogy lehetőség nyíljon 
integrációjukra, és ne növekedjen az EU belső piacától való elszigeteltségük.

Módosítás 141
Michael Cramer
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Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Uniónak – az európai 
többletérték létrehozása érdekében – a II. 
Világháború vége óta használaton kívül 
helyezett vagy lezárt, határokon átnyúló 
szakaszokra kell összpontosítania 
erőfeszítéseit és erőforrásait. Elsőbbséget 
kell kapnia a meglévő infrastruktúra 
modernizálásának vagy felújításának.

Or. en

Módosítás 142
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokban található törzshálózatokat 
érintik. A Bizottságnak támogatnia kell a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatásra 

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik, 
tiszteletben tartva az e rendelet 
mellékletében felsorolt projektekre 
vonatkozó nemzeti összegeket. A 
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jogosult tagállamokat a projektek
megfelelő összekapcsolásának 
kialakításában, hogy a Kohéziós Alapból 
származó nemzeti összegek a lehető 
legmagasabb fokú prioritásban 
részesüljenek.

Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek.

Or. en

Módosítás 143
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek.

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. Az
Alapból nyújtott tagállami támogatásokon 
túl a Kohéziós Alapból további 
finanszírozást kell biztosítani, és a 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
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összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek.

Or. lv

Módosítás 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek.

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik, vagy 
horizontális prioritásokhoz kapcsolódnak.
A finanszírozásra jogosult projektek 
kiválasztása során az első szakaszban a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti összegeket 
kell tiszteletben tartani. A Bizottságnak 
támogatnia kell a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatásra jogosult tagállamokat 
a projektek megfelelő összekapcsolásának 
kialakításában, különösen az érintett 
közigazgatások intézményi képességének 
megerősítésével és további pályázati 
felhívások megszervezésével.
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Módosítás 145
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek.

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során, ami 
gyakran eredményezi az európai 
pénzeszközök nem hatékony 
felhasználását. Ezért, a magas uniós 
többletértékkel rendelkező közlekedést 
érintő projektek, és különösen a határokon 
átnyúló projektek megvalósításának 
javítása érdekében, a Kohéziós Alapból 
nyújtott összeg (10 milliárd euró) egy 
részét át kell csoportosítani olyan 
közlekedéssel kapcsolatos projektek 
finanszírozására, amelyek az európai 
összekapcsolódási eszköz alapján a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatásra 
jogosult tagállamokban található 
törzshálózatokat érintik. A Bizottságnak 
támogatnia kell a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatásra jogosult tagállamokat 
a projektek megfelelő összekapcsolásának 
kialakításában, hogy a Kohéziós Alapból 
származó nemzeti összegek a lehető 
legmagasabb fokú prioritásban 
részesüljenek.

Or. nl
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Módosítás 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek.

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek. A Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy lehetetlen legyen a 
nemzeti összegek eltorzítása. Ugyanakkor 
az adminisztratív és bürokratikus 
akadályok elhárítása és a projektek 
átlátható kiválasztási eljárásának 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
biztosítania kell a szükséges koordinációt 
és segítséget a támogatható 
tagállamoknak.

Or. en
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Módosítás 147
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek.

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési és energetikai infrastrukturális 
projektek kialakítása és megvalósítása 
során. Ezért, a magas uniós többletértékkel 
rendelkező ilyen projektek, és különösen a 
határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeget (10 
milliárd euró) mind közlekedési, mind 
energetikai projektekre kell felosztani az 
európai összekapcsolódási eszköz alapján a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatásra 
jogosult tagállamokban. A Bizottságnak 
támogatnia kell a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatásra jogosult tagállamokat 
a projektek megfelelő összekapcsolásának 
kialakításában, hogy a Kohéziós Alapból 
származó nemzeti összegek a lehető 
legmagasabb fokú prioritásban 
részesüljenek.

Or. en

Módosítás 148
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euro) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek.

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat (és különösen a 
törzshálózati folyosókat) érintik. Az 
európai összekapcsolódási eszköz alapján 
a Kohéziós Alapból az egyes 
tagállamoknak nyújtott támogatásoknak 
tiszteletben kell tartaniuk a nemzeti 
pénzügyi kereteket, de a félidős értékelést 
követően az érintett tagállam által le nem 
kötött finanszírozást hozzáférhetővé kell 
tenni a Kohéziós Alapra jogosult 
valamennyi tagállam számára. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek.

Or. en

Indokolás

A törzshálózat, és különösen a törzshálózati folyosók fejlesztésében a valódi előrelépés 
elérése érdekében a Kohéziós Alapból nyújtott 10 milliárd euró támogatás tekintetében is fenn 
kell tartani bizonyos mértékű versenyt a tagállamok között. A nemzeti összegeket kezdettől 
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fogva pontosan meg kell feleltetni a Kohéziós Alapból nyújtott támogatásoknak. A félidős 
értékelést követően a le nem kötött forrásokat hozzáférhetővé kell tenni az összes kohéziós 
tagállam számára.

Módosítás 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokban található törzshálózatokat 
érintik. A Bizottságnak támogatnia kell a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatásra 
jogosult tagállamokat a projektek 
megfelelő összekapcsolásának 
kialakításában, hogy a Kohéziós Alapból 
származó nemzeti összegek a lehető 
legmagasabb fokú prioritásban 
részesüljenek.

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik, 
tiszteletben tartva az e rendelet 
mellékletében felsorolt projektekre 
vonatkozó nemzeti összegeket. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek.

Or. en
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Módosítás 150
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 2010 novemberében elfogadott 
„Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig 
és azt követően – Az integrált európai 
energiahálózat programtervéről” című 
közleményben a Bizottság meghatározta 
azokat a kiemelt folyosókat, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az Unió 2020-ig 
megvalósítsa az energetikai és az 
éghajlattal kapcsolatos, a belső energiapiac 
megteremtését szolgáló nagyravágyó 
céljait az ellátásbiztonság biztosítása és a 
megújuló energiaforrások integrálásának 
elősegítése mellett, továbbá ahhoz, hogy 
előkészítse a hálózatokat az 
energiarendszer további szén-dioxid-
mentesítésére 2020 után.

(14) A 2010 novemberében elfogadott 
„Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig 
és azt követően – Az integrált európai 
energiahálózat programtervéről” című 
közleményben a Bizottság meghatározta 
azokat a kiemelt folyosókat, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az Unió 2020-ig 
megvalósítsa az energetikai és az 
éghajlattal kapcsolatos, a belső energiapiac 
megteremtését szolgáló nagyravágyó 
céljait az ellátásbiztonság biztosítása és a 
megújuló energiaforrások integrálásának 
elősegítése mellett, továbbá ahhoz, hogy 
előkészítse a hálózatokat az 
energiarendszer további szén-dioxid-
mentesítésére 2020 után. Emlékeztet 
különösen az Ibériai-félsziget és 
Franciaország közötti villamosenergia- és 
gáz-összeköttetési kapacitás 
továbbfejlesztésének fontosságára.

Or. en

Módosítás 151
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 2010 novemberében elfogadott 
„Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig 
és azt követően – Az integrált európai 
energiahálózat programtervéről” című 
közleményben a Bizottság meghatározta 
azokat a kiemelt folyosókat, amelyek 

(14) A 2010 novemberében elfogadott 
„Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig 
és azt követően – Az integrált európai 
energiahálózat programtervéről” című 
közleményben a Bizottság meghatározta 
azokat a kiemelt folyosókat, amelyek 
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szükségesek ahhoz, hogy az Unió 2020-ig 
megvalósítsa az energetikai és az 
éghajlattal kapcsolatos, a belső energiapiac 
megteremtését szolgáló nagyravágyó 
céljait az ellátásbiztonság biztosítása és a 
megújuló energiaforrások integrálásának 
elősegítése mellett, továbbá ahhoz, hogy 
előkészítse a hálózatokat az 
energiarendszer további szén-dioxid-
mentesítésére 2020 után.

szükségesek ahhoz, hogy az Unió 2020-ig 
megvalósítsa az energetikai és az 
éghajlattal kapcsolatos, a belső energiapiac 
megteremtését szolgáló nagyravágyó 
céljait az ellátásbiztonság biztosítása és a 
megújuló energiaforrások integrálásának 
elősegítése mellett, továbbá ahhoz, hogy 
előkészítse a villamosenergia-átviteli és 
-elosztó hálózatokat a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energia további átvételére 2020 után.

Or. en

Módosítás 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Unió versenyképességgel, 
fenntarthatósággal és ellátásbiztonsággal 
kapcsolatos energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek költséghatékony 
megvalósítása érdekében nagy összegű 
beruházásokra van szükség az európai 
energetikai infrastruktúra korszerűsítéséhez 
és bővítéséhez, valamint a határokon 
átnyúló hálózatok összekapcsolásához. Az 
energetikai infrastruktúrával kapcsolatos 
beruházások 2020-ig szükséges becsült 
összege 1 billió eurót tesz ki, amelyből kb. 
200 milliárd eurót kell költeni az európai 
fontosságúnak tartott áram- és gázszállítási 
és -tárolási infrastruktúrára. Az európai 
fontosságú projektek közül mintegy 100 
milliárd euró értékű beruházást fenyeget az 
a veszély, hogy nem valósul meg 
engedélyezéssel, szabályozással és 
közvetlen finanszírozással kapcsolatos 
akadályok miatt.

(15) Az Unió versenyképességgel, 
fenntarthatósággal és ellátásbiztonsággal 
kapcsolatos energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek költséghatékony 
megvalósítása érdekében nagy összegű 
beruházásokra van szükség az európai 
energetikai infrastruktúra korszerűsítéséhez 
és bővítéséhez, valamint a határokon 
átnyúló hálózatok összekapcsolásához, 
különösen a még meglévő európai 
energiaszigetek megszüntetésével. Az 
energetikai infrastruktúrával kapcsolatos 
beruházások 2020-ig szükséges becsült 
összege 1 billió eurót tesz ki, amelyből kb. 
200 milliárd eurót kell költeni az európai 
fontosságúnak tartott áram- és gázszállítási 
és -tárolási infrastruktúrára. Az európai 
fontosságú projektek közül mintegy 100 
milliárd euró értékű beruházást fenyeget az 
a veszély, hogy nem valósul meg 
engedélyezéssel, szabályozással és 
közvetlen finanszírozással kapcsolatos 
akadályok miatt.
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Módosítás 153
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Unió versenyképességgel, 
fenntarthatósággal és ellátásbiztonsággal 
kapcsolatos energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek költséghatékony 
megvalósítása érdekében nagy összegű 
beruházásokra van szükség az európai 
energetikai infrastruktúra korszerűsítéséhez 
és bővítéséhez, valamint a határokon 
átnyúló hálózatok összekapcsolásához. Az 
energetikai infrastruktúrával kapcsolatos 
beruházások 2020-ig szükséges becsült 
összege 1 billió eurót tesz ki, amelyből kb. 
200 milliárd eurót kell költeni az európai 
fontosságúnak tartott áram- és gázszállítási 
és -tárolási infrastruktúrára. Az európai 
fontosságú projektek közül mintegy 100 
milliárd euró értékű beruházást fenyeget az 
a veszély, hogy nem valósul meg 
engedélyezéssel, szabályozással és 
közvetlen finanszírozással kapcsolatos 
akadályok miatt.

(15) Az Unió versenyképességgel, 
fenntarthatósággal és ellátásbiztonsággal 
kapcsolatos energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek költséghatékony 
megvalósítása érdekében nagy összegű 
beruházásokra van szükség az európai 
energetikai infrastruktúra korszerűsítéséhez 
és bővítéséhez, valamint a határokon 
átnyúló hálózatok összekapcsolásához. Az 
energetikai infrastruktúrával kapcsolatos 
beruházások 2020-ig szükséges becsült 
összege 1 billió eurót tesz ki, amelyből kb. 
200 milliárd eurót kell költeni az európai 
fontosságúnak tartott áram- és gázszállítási 
és -tárolási infrastruktúrára. A 2011. június 
10-i Közlekedési, Távközlési és 
Energiaügyi Tanácshoz benyújtott, 
„Energiainfrastruktúra-beruházási 
igények és hiányosságok” című bizottsági 
szolgálati munkadokumentum szerint az
európai fontosságú projektek közül 
mintegy 100 milliárd euró értékű 
beruházást fenyeget az a veszély, hogy 
nem valósul meg engedélyezéssel, 
szabályozással és közvetlen 
finanszírozással kapcsolatos akadályok
miatt.

Or. en

Indokolás

A transzeurópai energetikai infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásról szóló rendelet 
preambulumbekezdéseivel való harmonizáció.
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Módosítás 154
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Unió versenyképességgel, 
fenntarthatósággal és ellátásbiztonsággal 
kapcsolatos energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek költséghatékony 
megvalósítása érdekében nagy összegű 
beruházásokra van szükség az európai
energetikai infrastruktúra
korszerűsítéséhez és bővítéséhez, valamint 
a határokon átnyúló hálózatok 
összekapcsolásához. Az energetikai 
infrastruktúrával kapcsolatos beruházások 
2020-ig szükséges becsült összege 1 billió 
eurót tesz ki, amelyből kb. 200 milliárd 
eurót kell költeni az európai fontosságúnak 
tartott áram- és gázszállítási és -tárolási 
infrastruktúrára. Az európai fontosságú 
projektek közül mintegy 100 milliárd euró 
értékű beruházást fenyeget az a veszély, 
hogy nem valósul meg engedélyezéssel, 
szabályozással és közvetlen 
finanszírozással kapcsolatos akadályok 
miatt.

(15) Az Unió versenyképességgel, 
fenntarthatósággal és ellátásbiztonsággal 
kapcsolatos energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek költséghatékony 
megvalósítása érdekében nagy összegű 
beruházásokra van szükség az
energiahatékonysági politikák révén 
először a nemzeti és az európai
villamosenergia-infrastruktúra 
minimalizálásához, majd
korszerűsítéséhez és végül, ahol új 
infrastruktúra szükséges, kibővítéséhez. A 
költséghatékonyság alapján a fontosság 
elve e hierarchiájának figyelembe vétele 
nélkül, az energetikai infrastruktúrával 
kapcsolatos beruházások 2020-ig 
szükséges becsült összege 1 billió eurót
tehet ki, amelyből kb. 200 milliárd eurót 
kell költeni az európai fontosságúnak 
tartott áram- és gázszállítási és -tárolási 
infrastruktúrára.

Or. en

Módosítás 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Unió versenyképességgel, 
fenntarthatósággal és ellátásbiztonsággal 
kapcsolatos energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek költséghatékony 

(15) Az Unió versenyképességgel, 
fenntarthatósággal és ellátásbiztonsággal 
kapcsolatos energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek költséghatékony 
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megvalósítása érdekében nagy összegű 
beruházásokra van szükség az európai 
energetikai infrastruktúra korszerűsítéséhez 
és bővítéséhez, valamint a határokon 
átnyúló hálózatok összekapcsolásához. Az 
energetikai infrastruktúrával kapcsolatos 
beruházások 2020-ig szükséges becsült 
összege 1 billió eurót tesz ki, amelyből kb. 
200 milliárd eurót kell költeni az európai 
fontosságúnak tartott áram- és gázszállítási 
és -tárolási infrastruktúrára. Az európai 
fontosságú projektek közül mintegy 100 
milliárd euró értékű beruházást fenyeget az 
a veszély, hogy nem valósul meg 
engedélyezéssel, szabályozással és 
közvetlen finanszírozással kapcsolatos 
akadályok miatt.

megvalósítása érdekében, az 
energiaszigetek létének megszüntetéséhez,
nagy összegű beruházásokra van szükség 
az európai energetikai infrastruktúra 
korszerűsítéséhez és bővítéséhez, valamint 
a határokon átnyúló hálózatok 
összekapcsolásához. Az energetikai 
infrastruktúrával kapcsolatos beruházások 
2020-ig szükséges becsült összege 1 billió 
eurót tesz ki, amelyből kb. 200 milliárd 
eurót kell költeni az európai fontosságúnak 
tartott áram- és gázszállítási és -tárolási 
infrastruktúrára. Az európai fontosságú 
projektek közül mintegy 100 milliárd euró 
értékű beruházást fenyeget az a veszély, 
hogy nem valósul meg engedélyezéssel, 
szabályozással és közvetlen 
finanszírozással kapcsolatos akadályok 
miatt.

Or. en

Módosítás 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Unió versenyképességgel, 
fenntarthatósággal és ellátásbiztonsággal 
kapcsolatos energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek költséghatékony 
megvalósítása érdekében nagy összegű 
beruházásokra van szükség az európai 
energetikai infrastruktúra korszerűsítéséhez 
és bővítéséhez, valamint a határokon 
átnyúló hálózatok összekapcsolásához. Az 
energetikai infrastruktúrával kapcsolatos 
beruházások 2020-ig szükséges becsült 
összege 1 billió eurót tesz ki, amelyből kb. 
200 milliárd eurót kell költeni az európai 
fontosságúnak tartott áram- és gázszállítási 
és -tárolási infrastruktúrára. Az európai 

(15) Az Unió versenyképességgel, 
fenntarthatósággal és ellátásbiztonsággal 
kapcsolatos energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek költséghatékony 
megvalósítása érdekében nagy összegű 
beruházásokra van szükség az európai 
energetikai infrastruktúra korszerűsítéséhez 
és bővítéséhez, valamint a határokon 
átnyúló hálózatok összekapcsolásához. A 
távolsági villamosenergia-pályák jelentős 
segítséget fognak nyújtani abban, hogy 
leküzdjék a villamos energia megújuló 
forrásainak változékonyságát, e források 
egész Unióban történő megosztása és 
elosztása révén. Az energetikai
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fontosságú projektek közül mintegy 100 
milliárd euró értékű beruházást fenyeget az 
a veszély, hogy nem valósul meg 
engedélyezéssel, szabályozással és 
közvetlen finanszírozással kapcsolatos 
akadályok miatt.

infrastruktúrával kapcsolatos beruházások 
2020-ig szükséges becsült összege 1 billió 
eurót tesz ki, amelyből kb. 200 milliárd 
eurót kell költeni az európai fontosságúnak 
tartott áram- és gázszállítási és -tárolási 
infrastruktúrára. Az európai fontosságú 
projektek közül mintegy 100 milliárd euró 
értékű beruházást fenyeget az a veszély, 
hogy nem valósul meg engedélyezéssel, 
szabályozással és közvetlen 
finanszírozással kapcsolatos akadályok 
miatt.

Or. en

Módosítás 157
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervéről 
szóló, 2011. március 8-i közleményében az 
Európai Bizottság hangsúlyozza, hogy az 
energetikai infrastruktúrák kiemelkedő 
szerepet játszanak annak a célkitűzésnek 
az elérésében, amely szerint 2050-ig 85%-
kal csökkenteni kell a szén-dioxid-
kibocsátást.

Or. it

Módosítás 158
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Európai Tanács 2011. február 4-i 
ülésén felkérte a Bizottságot az 
engedélyezési eljárások korszerűsítésére és 
javítására, valamint a beruházások számára 
vonzó szabályozási keret megteremtésének 
előmozdítására. Az Európai Tanács 
kiemelte, hogy a beruházás nagy részét a 
piacnak kell megvalósítania a költségek 
vámtarifákból történő visszatérítése 
mellett. Az Európai Tanács elismerte, hogy 
állami forrásokból kell finanszírozni az 
ellátásbiztonság vagy szolidaritás 
szempontjából szükséges projekteket, 
amelyekhez nem lehet piaci forrásokat 
szerezni.

(17) A Európai Tanács 2011. február 4-i 
ülésén felkérte a Bizottságot az 
engedélyezési eljárások korszerűsítésére, 
egyszerűsítésére, felgyorsítására és 
javítására, valamint a beruházások számára 
vonzó szabályozási keret megteremtésének 
előmozdítására. Az Európai Tanács 
kiemelte, hogy a beruházás nagy részét a 
piacnak kell megvalósítania a költségek 
vámtarifákból történő visszatérítése 
mellett. Az Európai Tanács elismerte, hogy 
állami forrásokból kell finanszírozni az 
ellátásbiztonság, szolidaritás és 
fenntarthatóság szempontjából 
alátámasztott projekteket, amelyekhez nem 
lehet elegendő piaci forrásokat szerezni.

Or. en

Módosítás 159
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Európai Tanács 2011. február 4-i 
ülésén felkérte a Bizottságot az 
engedélyezési eljárások korszerűsítésére és 
javítására, valamint a beruházások számára 
vonzó szabályozási keret megteremtésének 
előmozdítására. Az Európai Tanács 
kiemelte, hogy a beruházás nagy részét a 
piacnak kell megvalósítania a költségek
vámtarifákból történő visszatérítése 
mellett. Az Európai Tanács elismerte, hogy 
állami forrásokból kell finanszírozni az 
ellátásbiztonság vagy szolidaritás 
szempontjából szükséges projekteket, 
amelyekhez nem lehet piaci forrásokat 
szerezni.

(17) A Európai Tanács 2011. február 4-i 
ülésén felkérte a Bizottságot az 
engedélyezési eljárások korszerűsítésére és 
javítására, valamint a beruházások számára 
vonzó szabályozási keret megteremtésének 
előmozdítására. Az Európai Tanács 
kiemelte, hogy a beruházás nagy részét a 
piacnak kell megvalósítania a költségek 
vámtarifákból történő visszatérítése 
mellett. Az Európai Tanács elismerte, hogy 
állami forrásokból kell finanszírozni az 
ellátásbiztonság vagy szolidaritás 
szempontjából szükséges projekteket, 
amelyekhez nem lehet piaci forrásokat 
szerezni. Aláhúzta továbbá, hogy a 
tagállamok közötti szolidaritás 
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működéséhez, az alternatív ellátási vagy 
tranzitútvonalak és energiaforrások 
biztosításához és a hagyományos 
forrásokkal versengő, megújuló források 
fejlesztéséhez modernizálni kell és ki kell 
terjeszteni az európai energia 
infrastruktúrát és össze kell kapcsolni a 
hálózatokat a határokon át.

Or. en

Indokolás

A transzeurópai energetikai infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásról szóló rendelet 
preambulumbekezdéseivel való harmonizáció.

Módosítás 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Emlékeztet arra, hogy a 
kereskedelemről és éghajlatváltozásról 
szóló, 2007. október 24-i jelentésében 
(2007/2003(INI)) az Európai Parlament 
hangsúlyozta a fosszilis tüzelőanyagokra 
nyújtott támogatások megszüntetésének 
szükségességét; emlékeztet arra, hogy az 
Európa 2020 stratégia felhív a 
környezetre káros támogatások 
megszüntetésére; kiemeli, hogy az 
Európai Bizottság „Az erőforrás-hatékony 
Európa megvalósításának ütemterve” 
című dokumentumában hangsúlyozza a 
fosszilis tüzelőanyagok és a környezetre 
káros támogatások negatív hatásait, és 
azt, hogy az európai szemeszter 2012-es 
éves növekedési jelentésében kérték a 
környezetre káros támogatások 
megszüntetését; úgy véli ezért, hogy 
helyénvaló lenne az európai 
összekapcsolódási eszközben az 
energetikai infrastruktúrára szánt 
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erőforrások arányának korlátozása, 
amelyek a fosszilis üzemanyagok 
közvetlen vagy közvetett támogatásaként 
hatnak;

Or. en

Módosítás 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az európai összekapcsolódási eszköz
keretében az energiára rendelkezésre álló 
teljes összeg legalább 75%-át a 
villamosenergia-infrastruktúra számára
kell előirányozni annak érdekében, hogy 
megfelelő módon tükröződjenek a 
különböző energetikai infrastruktúrákba 
történő beruházások iránti igények ; a 
Bizottság az Energiaügyi Tanács 2011. 
júniusi üléséhez intézett jelentésében az 
európai jelentőségű energetikai
infrastruktúra beruházási igényét 2020-ig 
összesen 200 milliárd euróra becsülte, 
amiből 140 milliárd euró szükséges a 
nagyfeszültségű elektromos átviteli 
rendszerekhez és 70 milliárd euró 
szükséges a gázt szállító csővezetékekhez.

Or. en

Módosítás 162
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés



PE496.337v01-00 44/146 AM\912704HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A távközlés egyre inkább 
internetalapú infrastruktúrává válik, 
amelyben a széles sávú hálózatok és 
digitális szolgáltatások szorosan 
összekapcsolódnak. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, a
szolgáltatásnyújtás és az üzleti tevékenység 
meghatározó felületévé válik. A gyors 
internet-hozzáférés és a digitális 
szolgáltatások transzeurópai elérhetősége 
ezért alapvető fontosságú a gazdasági 
növekedés és az egységes piac 
szempontjából.

(19) A távközlés egyre inkább 
internetalapú infrastruktúrává válik, 
amelyben a széles sávú hálózatok és 
digitális szolgáltatások szorosan 
összekapcsolódnak. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, az innovatív
szolgáltatásnyújtás és az üzleti tevékenység 
meghatározó felületévé válik. A gyors 
internet-hozzáférés és a digitális 
szolgáltatások transzeurópai elérhetősége 
ezért alapvető fontosságú a gazdasági 
növekedés és az egységes piac 
szempontjából. Következésképpen a gyors 
és szupergyors széles sávú hálózatok 
Európa-szintű kiépítésének a technológiai 
semlegesség elvével összhangban történő 
ösztönzése viszont megkönnyítené a 
transzeurópai digitális szolgáltatások 
fejlesztését és bevezetését. Ez a támogatás 
azonban nem vezet piaci torzuláshoz és a 
magánberuházások kiszorításához.

Or. en

Módosítás 163
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A távközlés egyre inkább 
internetalapú infrastruktúrává válik, 
amelyben a széles sávú hálózatok és 
digitális szolgáltatások szorosan 
összekapcsolódnak. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, a 
szolgáltatásnyújtás és az üzleti
tevékenység meghatározó felületévé válik. 
A gyors internet-hozzáférés és a digitális 
szolgáltatások transzeurópai elérhetősége 
ezért alapvető fontosságú a gazdasági 

(19) A távközlés egyre inkább 
internetalapú infrastruktúrává válik, 
amelyben a széles sávú hálózatok és 
digitális szolgáltatások szorosan 
összekapcsolódnak. Továbbá, az 
informatika új paradigmájaként 
megjelennek a dematerializált
informatikai megoldások és a 
szoftverszolgáltatások. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, a magán- és 
közszolgáltatások nyújtása, a határokon 
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növekedés és az egységes piac 
szempontjából.

átnyúló üzleti és kereskedelmi 
tevékenység meghatározó felületévé válik. 
A mindenütt jelen levő, gyors internet-
hozzáférés és az innovatív digitális 
szolgáltatások transzeurópai elérhetősége 
ezért alapvető fontosságú a gazdasági 
növekedés és az egységes piac 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 164
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A távközlés egyre inkább 
internetalapú infrastruktúrává válik, 
amelyben a széles sávú hálózatok és
digitális szolgáltatások szorosan 
összekapcsolódnak. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, a 
szolgáltatásnyújtás és az üzleti 
tevékenység meghatározó felületévé válik. 
A gyors internet-hozzáférés és a digitális 
szolgáltatások transzeurópai elérhetősége 
ezért alapvető fontosságú a gazdasági 
növekedés és az egységes piac 
szempontjából.

(19) A távközlés egyre inkább 
internetalapú infrastruktúrává válik, 
amelyben a széles sávú hálózati 
infrastruktúra a digitális szolgáltatások 
használatának katalizátora a hasznos 
társadalmi tevékenységek nagy részében. 
Az internet egyre inkább a kommunikáció, 
a társadalmi és kulturális kohézió és az 
üzleti tevékenység meghatározó felületévé 
válik. A gyors internet-hozzáférés és a 
digitális szolgáltatások transzeurópai 
elérhetősége ezért alapvető fontosságú a 
gazdasági növekedés és az egységes piac 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 165
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A távközlés egyre inkább 
internetalapú infrastruktúrává válik, 
amelyben a széles sávú hálózatok és
digitális szolgáltatások szorosan 
összekapcsolódnak. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, a 
szolgáltatásnyújtás és az üzleti 
tevékenység meghatározó felületévé válik. 
A gyors internet-hozzáférés és a digitális 
szolgáltatások transzeurópai elérhetősége 
ezért alapvető fontosságú a gazdasági 
növekedés és az egységes piac 
szempontjából.

(19) A távközlés egyre inkább 
internetalapú infrastruktúrává válik, 
amelyben a széles sávú hálózati 
infrastruktúra a digitális szolgáltatások 
használatának katalizátora a 
tevékenységek széles skálájában a 
társadalomban. Az internet egyre inkább a 
kommunikáció, az üzleti tevékenység és a 
kulturális kohézió meghatározó felületévé 
válik. A gyors internet-hozzáférés és a 
digitális szolgáltatások transzeurópai 
elérhetősége ezért alapvető fontosságú a 
gazdasági növekedés és az egységes piac 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 166
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A korszerű, üvegszálas internetes 
hálózatok a jövő infrastruktúrái, amelyek 
alapvető fontosságúak az európai 
vállalkozások csatlakozása szempontjából; 
különösen azon KKV-k esetében, amelyek 
a költséghatékonyság javítása érdekében 
dematerializált informatikai megoldásokat 
kívánnak használni.

(20) A korszerű, üvegszálas internetes 
hálózatok a jövő infrastruktúrái, amelyek 
alapvető fontosságúak az európai 
vállalkozások csatlakozása szempontjából; 
különösen azon KKV-k esetében, amelyek 
a költséghatékonyság javítása érdekében 
dematerializált informatikai megoldásokat 
kívánnak használni. Sajnálatos módon 
Európában még nem kielégítő az 
üvegszálas és a szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítése, míg más gazdaságok 
a globális vezetést megragadva előbbre 
lépnek, jelentősen nagyobb kapacitást és 1 
Gbps és az fölötti sebességeket kínálva. A 
száloptikai technikába való beruházás – a 
hazai és passzív infrastruktúrában a 
backhaul hálózatban – alapvető 
fontosságú tényező, ha Európa az 
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innováció, a tudás és a szolgáltatások 
otthona kíván lenni.

Or. en

Módosítás 167
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A korszerű, üvegszálas internetes 
hálózatok a jövő infrastruktúrái, amelyek 
alapvető fontosságúak az európai 
vállalkozások csatlakozása szempontjából; 
különösen azon KKV-k esetében, amelyek 
a költséghatékonyság javítása érdekében 
dematerializált informatikai megoldásokat 
kívánnak használni.

(20) A korszerű, üvegszálas internetes 
hálózatok a jövő infrastruktúrái, amelyek 
alapvető fontosságúak az európai 
vállalkozások csatlakozása szempontjából; 
különösen azon KKV-k esetében, amelyek 
a költséghatékonyság javítása érdekében 
dematerializált informatikai megoldásokat 
kívánnak használni. Az infrastruktúra 
kettőződésének elkerülése, a 
magánberuházások kiszorításának 
megelőzése és a kapacitás bővítése 
érdekében, hogy új beruházási 
lehetőségeket teremtsenek és elősegítsék a 
költségcsökkentő intézkedések 
végrehajtását, fel kell lépni a széles sávú 
rendszerek számára az európai 
összekapcsolódási eszközből nyújtott uniós 
támogatás, illetve a széles sáv számára az 
összes egyéb rendelkezésre álló forrásból 
– többek között a széles sávra vonatkozó 
nemzeti tervek keretében – nyújtott 
támogatás összehangolásának javítása
érdekében.

Or. en

Módosítás 168
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A korszerű, üvegszálas internetes 
hálózatok a jövő infrastruktúrái, amelyek 
alapvető fontosságúak az európai 
vállalkozások csatlakozása szempontjából; 
különösen azon KKV-k esetében, amelyek 
a költséghatékonyság javítása érdekében 
dematerializált informatikai megoldásokat 
kívánnak használni.

(20) A korszerű, gyors internetes hálózatok 
a jövő infrastruktúrái, amelyek alapvető 
fontosságúak az európai vállalkozások 
csatlakozása szempontjából; különösen 
azon KKV-k esetében, amelyek a 
költséghatékonyság javítása érdekében 
dematerializált informatikai megoldásokat 
kívánnak használni. A távközlés területén 
különleges hangsúlyt kapnak azok az 
intézkedések, amelyek a dematerializált 
informatikai megoldások és a szupergyors 
vezeték nélküli hálózatok kiépítésének 
céljait támogatják.

Or. en

Módosítás 169
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az Európa 2020 stratégia az európai 
digitális menetrend megvalósítására szólít 
fel, amely stabil jogi keretet szab a nyitott, 
versenyképes nagy sebességű internet-
infrastruktúrába és az ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatásokba történő beruházások 
ösztönzése céljából. A 2010. júniusi 
Európai Tanács támogatta az európai 
digitális menetrendet, és felszólította 
valamennyi intézményt, hogy kezdje el 
annak teljes körű végrehajtását.

(21) Az Európa 2020 stratégia az európai 
digitális menetrend megvalósítására szólít 
fel, amely stabil jogi keretet szab a nyitott, 
versenyképes nagy sebességű internet-
infrastruktúrába és az ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatásokba történő beruházások 
ösztönzése céljából. A 2010. júniusi 
Európai Tanács támogatta az európai 
digitális menetrendet, és felszólította 
valamennyi intézményt, hogy kezdje el 
annak teljes körű végrehajtását. Az európai 
digitális menetrend azt tűzte ki célul, hogy 
2020-ig minden európai háztartás 
rendelkezzen 30 Mbps-os nagy sebességű 
internet-hozzáféréssel, az európai 
háztartások legalább 50%-a pedig 
rendelkezzen 100 Mbps-os nagy sebességű 
internetkapcsolattal.
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Or. it

Módosítás 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az Európa 2020 stratégia az európai 
digitális menetrend megvalósítására szólít 
fel, amely stabil jogi keretet szab a nyitott, 
versenyképes nagy sebességű internet-
infrastruktúrába és az ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatásokba történő beruházások 
ösztönzése céljából. A 2010. júniusi 
Európai Tanács támogatta az európai 
digitális menetrendet, és felszólította 
valamennyi intézményt, hogy kezdje el 
annak teljes körű végrehajtását.

(21) Az Európa 2020 stratégia az európai 
digitális menetrend megvalósítására szólít 
fel, amely stabil jogi keretet szab a nyitott, 
versenyképes nagy sebességű internet-
infrastruktúrába és az ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatásokba történő beruházások 
ösztönzése céljából. A 2020-ra kitűzött 
célokat azonban felül kellene vizsgálni, 
azt tűzve ki célul, hogy a világon Európa 
rendelkezzen a leggyorsabb széles sávú 
hálózattal, biztosítva, hogy 2020-ra 
minden európai számára elérhető legyen a 
100 Mbps sebesség és az uniós 
háztartások 50%-a számára elérhető 
legyen az 1 Gbit vagy annál nagyobb 
sebesség.

Or. en

Módosítás 171
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az Európa 2020 stratégia az európai 
digitális menetrend megvalósítására szólít 
fel, amely stabil jogi keretet szab a nyitott, 
versenyképes nagy sebességű internet-
infrastruktúrába és az ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatásokba történő beruházások 
ösztönzése céljából. A 2010. júniusi 

(21) Az Európa 2020 stratégia az európai 
digitális menetrend megvalósítására szólít 
fel, amely stabil jogi keretet szab a nyitott, 
versenyképes nagy sebességű internet-
infrastruktúrába és az ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatásokba történő beruházások 
ösztönzése céljából, amelyek a digitális 
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Európai Tanács támogatta az európai 
digitális menetrendet, és felszólította 
valamennyi intézményt, hogy kezdje el 
annak teljes körű végrehajtását.

egységes piac alapját fogják alkotni. A 
2010. júniusi Európai Tanács támogatta az 
európai digitális menetrendet, és 
felszólította valamennyi intézményt, hogy 
kezdje el annak teljes körű végrehajtását.

Or. en

Módosítás 172
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az Unió versenyképességének 
biztosítása és a világ élén álló európai 
szolgáltató gazdaság növekedésének 
megkönnyítése érdekében a jelenlegi 
digitális menetrendben kitűzött célokat 
2020 helyett már 2015-ben el kell érni.

Or. en

Módosítás 173
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) 2010 május 31-én a Tanács arra a 
következtetésre jutott, hogy Európának 
biztosítania kell a szükséges erőforrásokat 
a gyors és szupergyors internetre és az 
átjárható alkalmazásokra épülő egységes 
digitális piac fejlesztéséhez, továbbá 
elismerte, hogy a következő generációs 
széles sávú hálózatokba történő hatékony 
és versenyképes beruházás fontos lesz az 
innováció, a fogyasztói döntéshozatal és az 
Unió versenyképessége szempontjából, és 

(22) 2010 május 31-én a Tanács arra a 
következtetésre jutott, hogy Európának 
biztosítania kell a szükséges erőforrásokat 
a gyors és szupergyors internetre és az 
átjárható alkalmazásokra épülő egységes 
digitális piac fejlesztéséhez, továbbá 
elismerte, hogy a következő generációs 
széles sávú hálózatokba történő hatékony 
és versenyképes beruházás szükséges lesz 
az innováció, a fogyasztói döntéshozatal és 
az Unió versenyképessége szempontjából, 
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jobb egészségügy, biztonságosabb 
közlekedés, új médialehetőségek, valamint 
az áruk és szolgáltatások könnyebb –
különösen határokon átnyúló –
elérhetősége révén az életminőség is 
javítható.

és jobb egészségügy, biztonságosabb 
közlekedés, új médialehetőségek, valamint 
az áruk, szolgáltatások és tudás könnyebb 
– különösen határokon átnyúló –
elérhetősége révén az életminőség is 
javítható.

Or. en

Módosítás 174
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) 2010. május 5-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament felhívott mind a nyílt 
forráskódokba történő beruházásokra, 
mind arra, hogy fordítsanak különös 
figyelmet az európai kutatóintézetek és 
egyetemek számára a Gbps hálózatok 
kiépítésére, valamint a kis- és 
középvállalkozások esetében a 
szupergyors csatlakozásokhoz való 
megfizethető hozzáférésre;

Or. en

Módosítás 175
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatokba végrehajtott közberuházások 
indokolatlanul nem torzíthatják a 
versenyt, és nem tántoríthatnak el a 
beruházástól. Ezeket a
magánberuházások bevonására kell 
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alkalmazni, de csak azokban az esetekben, 
ha nem mutatkozik üzleti érdeklődés a 
beruházás iránt.

Or. en

Módosítás 176
James Elles, Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A legtöbb rendelkezésre álló kutatás 
világosan rámutat az IKT-
infrastruktúrába végrehajtott 
beruházásból – nemcsak önmagában az 
infrastruktúra kiépítéséből, hanem a 
továbbfejlesztett digitális képesség 
közvetlen, erős és tartós 
multiplikátorhatásából a gazdaság 
egészében, különösen a 
kisvállalkozásoknál – mind hosszú, mind 
rövid távon a munkahelyteremtés és a 
növekedés területén jelentkező, jelentősen 
megnövekedett előnyökre; sürgeti, hogy 
minden erőfeszítést meg kell tenni 
nemcsak az Unió költségvetésében 
rendelkezésre álló összegek tisztázására, 
hanem azért is, hogy mindent 
megtegyenek annak érdekében, hogy a 
meglévő forrásokat az IKT elterjesztésére 
fordítsák;

Or. en

Módosítás 177
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közjót szolgáló cselekvések digitális 
megvalósításához erős és koherens európai 
hálózatot kell kiépíteni, amelyben mind az 
állami szféra, mind a civil társadalom 
szereplői részt vesznek nemzeti és 
regionális szinten egyaránt, és ebből a 
célból alapvető fontosságú annak 
biztosítása, hogy a rendszerek és 
szoftverek tervezési költségeinek 
finanszírozása, valamint ellenállóképes 
csomópontok ilyen hálózatok számára 
történő fenntartása strukturált uniós 
támogatással történik, amely csak az 
országon belüli költségekkel terheli a 
nemzeti kezelő költségvetését.

(24) A közjót szolgáló cselekvések digitális 
megvalósításához erős és koherens európai 
hálózatot kell kiépíteni, amelyben mind az 
állami szféra, mind a civil társadalom 
szereplői részt vesznek nemzeti és 
regionális szinten egyaránt, és ebből a 
célból alapvető fontosságú annak 
biztosítása, hogy a rendszerek és 
szoftverek tervezési költségeinek 
finanszírozása, valamint ellenállóképes 
csomópontok ilyen hálózatok számára 
történő fenntartása strukturált uniós 
támogatással történik, amely csak az 
országon belüli költségekkel terheli a 
nemzeti kezelő költségvetését. Különösen 
elsőbbséget kell biztosítani annak, hogy 
minden közfinanszírozott rendszer és 
szoftver nyílt, hozzáférhető szabványok 
formájában kerüljön terjesztésre, amelyek 
egyszerűen beszerezhetők és minden 
társadalmi szereplő által felhasználhatók, 
beleértve a nem nyereségérdekelt 
szereplőket is, és a közberuházás révén 
keletkező kódokat mindig nyílt 
forráskódként tegyék hozzáférhetővé a 
nyilvánosság számára.

Or. en

Módosítás 178
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közjót szolgáló cselekvések digitális 
megvalósításához erős és koherens európai 
hálózatot kell kiépíteni, amelyben mind az 
állami szféra, mind a civil társadalom 
szereplői részt vesznek nemzeti és 
regionális szinten egyaránt, és ebből a 

(24) A közjót szolgáló cselekvések digitális 
megvalósításához erős és koherens európai 
hálózatot kell kiépíteni, amelyben mind az 
állami szféra, mind a civil társadalom 
szereplői részt vesznek nemzeti és 
regionális szinten egyaránt, és ebből a 
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célból alapvető fontosságú annak 
biztosítása, hogy a rendszerek és 
szoftverek tervezési költségeinek 
finanszírozása, valamint ellenállóképes 
csomópontok ilyen hálózatok számára 
történő fenntartása strukturált uniós 
támogatással történik, amely csak az 
országon belüli költségekkel terheli a 
nemzeti kezelő költségvetését.

célból alapvető fontosságú annak 
biztosítása, hogy a rendszerek és 
szoftverek tervezési költségeinek 
finanszírozása, valamint ellenállóképes 
csomópontok ilyen hálózatok számára 
történő fenntartása strukturált uniós 
támogatással történik, amely csak az 
országon belüli költségekkel terheli a 
nemzeti kezelő költségvetését. A digitális 
egységes piac kiteljesítése érdekében 
biztosítani kell az európai 
összekapcsolódási eszköz programja 
keretében folytatott tevékenységek és a 
nemzeti és regionális széles sávú 
fellépések közötti együttműködést és 
koordinációt.

Or. en

Módosítás 179
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közjót szolgáló cselekvések digitális 
megvalósításához erős és koherens európai 
hálózatot kell kiépíteni, amelyben mind az 
állami szféra, mind a civil társadalom 
szereplői részt vesznek nemzeti és 
regionális szinten egyaránt, és ebből a 
célból alapvető fontosságú annak 
biztosítása, hogy a rendszerek és 
szoftverek tervezési költségeinek 
finanszírozása, valamint ellenállóképes 
csomópontok ilyen hálózatok számára 
történő fenntartása strukturált uniós 
támogatással történik, amely csak az 
országon belüli költségekkel terheli a 
nemzeti kezelő költségvetését.

(24) A közjót szolgáló cselekvések digitális 
megvalósításához erős és koherens európai 
hálózatot kell kiépíteni, amelyben mind az 
állami szféra, mind a civil társadalom 
szereplői részt vesznek nemzeti és 
regionális szinten egyaránt, és ebből a 
célból alapvető fontosságú annak 
biztosítása, hogy a rendszerek és 
szoftverek tervezési költségeinek 
finanszírozása, valamint a kiberbiztonság
és ellenállóképes csomópontok ilyen 
hálózatok számára történő fenntartása 
strukturált uniós támogatással történik, 
amely csak az országon belüli költségekkel 
terheli a nemzeti kezelő költségvetését.

Or. en
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Módosítás 180
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A pénzügyi eszközök transzeurópai 
alapszolgáltatások létrehozásának 
céljából való felhasználásakor különösen 
elsőbbséget kell biztosítani annak, hogy a 
szolgáltatások nyílt, hozzáférhető 
szabványokon alapuljanak, amelyek 
egyszerűen felülvizsgálhatók,
beszerezhetők és felhasználhatók minden 
társadalmi szereplő számára, és amelyek 
esetében a szabványfejlesztési folyamat 
nyitott, átlátható és inkluzív valamennyi 
érdeklődést mutató érdekelt számára, 
beleértve a nem nyereségérdekelt 
szereplőket is, valamint annak, hogy az 
alapszolgáltatási alkalmazásokban 
végrehajtott közberuházásokból származó 
forráskód mindig legyen nyíltan 
hozzáférhető a nyilvánosság számára.

Or. en

Indokolás

Ez egyszerű és szükséges lépés az átjárhatóság biztosítása felé, amely maximális 
rugalmasságot biztosít a helyi és regionális testreszabásban a kkv-k és a nem 
nyereségérdekelt szereplők részvételével.

Módosítás 181
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A nagyszabású infrastrukturális 
projektek megvalósítása során, és 
különösen az alapszolgáltatások szintjén, a 

(27) A nagyszabású infrastrukturális 
projektek megvalósítása során, és 
különösen az alapszolgáltatások szintjén, a 
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határokon átnyúló átjárhatóság 
biztosításához szükség lehet arra, hogy a 
Bizottság, a tagállamok és/vagy a 
kedvezményezettek az eszközöket 
egyidejűleg szerezzék be és telepítsék. 
Ebben az esetben elképzelhető, hogy az 
uniós pénzügyi támogatást a tagállami 
infrastruktúra szolgáltató által saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottsággal 
együttműködve végzett beszerzésekre kell 
elkülöníteni. A rendelkezések lehetőséget 
biztosítanak több forrás felhasználására is, 
amelyre többek között akkor lehet szükség, 
ha többnyelvű szolgáltatásokról kell 
gondoskodni, biztosítani kell az ellátás 
biztonságát és/vagy hálózati redundanciát 
kell biztosítani az akár egyetlen pont 
meghibásodása esetén esetlegesen fellépő 
infrastrukturális hálózati összeomlás 
kijavításához.

határokon átnyúló átjárhatóság 
biztosításához szükség lehet arra, hogy a 
Bizottság, a tagállamok és/vagy a 
kedvezményezettek az eszközöket 
egyidejűleg szerezzék be és telepítsék. Az 
átjárhatóság követelményének teljesítése 
érdekében előnyben kell részesíteni a 
jogdíjmentes alapon biztosított nyílt, 
átlátható szabványokat alkalmazó 
megoldásokat. Ebben az esetben 
elképzelhető, hogy az uniós pénzügyi 
támogatást a tagállami infrastruktúra 
szolgáltató által saját kezdeményezésére 
vagy a Bizottsággal együttműködve 
végzett beszerzésekre kell elkülöníteni. A 
rendelkezések lehetőséget biztosítanak 
több forrás felhasználására is, amelyre 
többek között akkor lehet szükség, ha 
többnyelvű szolgáltatásokról kell 
gondoskodni, biztosítani kell az ellátás 
biztonságát és/vagy hálózati redundanciát 
kell biztosítani az akár egyetlen pont 
meghibásodása esetén esetlegesen fellépő 
infrastrukturális hálózati összeomlás 
kijavításához.

Or. en

Módosítás 182
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A nagyszabású infrastrukturális 
projektek megvalósítása során, és 
különösen az alapszolgáltatások szintjén, a 
határokon átnyúló átjárhatóság 
biztosításához szükség lehet arra, hogy a 
Bizottság, a tagállamok és/vagy a 
kedvezményezettek az eszközöket 
egyidejűleg szerezzék be és telepítsék. 
Ebben az esetben elképzelhető, hogy az 
uniós pénzügyi támogatást a tagállami

(27) A nagyszabású infrastrukturális 
projektek megvalósítása során, és 
különösen az alapszolgáltatások szintjén, a 
határokon átnyúló átjárhatóság 
biztosításához szükség lehet arra, hogy a 
Bizottság, a tagállamok, a régiók, a helyi 
hatóságok és/vagy a kedvezményezettek
az eszközöket egyidejűleg szerezzék be és 
telepítsék. Ebben az esetben elképzelhető, 
hogy az uniós pénzügyi támogatást a 
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infrastruktúra szolgáltató által saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottsággal 
együttműködve végzett beszerzésekre kell 
elkülöníteni. A rendelkezések lehetőséget 
biztosítanak több forrás felhasználására is, 
amelyre többek között akkor lehet szükség, 
ha többnyelvű szolgáltatásokról kell 
gondoskodni, biztosítani kell az ellátás 
biztonságát és/vagy hálózati redundanciát 
kell biztosítani az akár egyetlen pont 
meghibásodása esetén esetlegesen fellépő 
infrastrukturális hálózati összeomlás 
kijavításához.

tagállamok vagy az átruházott
hatáskörökkel rendelkező régiók 
infrastrukturális szolgáltatói által saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottsággal 
együttműködve végzett beszerzésekre kell 
elkülöníteni. A rendelkezések lehetőséget 
biztosítanak több forrás felhasználására is, 
amelyre többek között akkor lehet szükség, 
ha többnyelvű szolgáltatásokról kell 
gondoskodni, biztosítani kell az ellátás
biztonságát és/vagy hálózati redundanciát 
kell biztosítani az akár egyetlen pont 
meghibásodása esetén esetlegesen fellépő 
infrastrukturális hálózati összeomlás 
kijavításához.

Or. es

Módosítás 183
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A közérdeket szolgáló általános 
szolgáltatásokat (mint például az
alapszolgáltatások) gyakran érzékenyen 
érintik a piac hiányosságaiból eredő 
hatások. Ezért a támogatandó területek 
között szerepel a közszolgáltatás-nyújtás is 
(e-egészségügy, e-adatvédelem, e-
közbeszerzés széles körű alkalmazása és 
átjárhatósága), amely a meghatározás 
szerint kezdetben nem minősül 
kereskedelmi tevékenységnek. Ráadásul, 
ha csak az alapszolgáltatások részesülnek 
támogatásban, nagy kihívást jelentene azon 
megfelelő tagállami és regionális szintű 
ösztönzök megtalálása, amelyek 
ténylegesen biztosítanák a közszolgáltatás-
nyújtás megvalósítását: elsősorban az a baj, 
hogy nemzeti szinten hiányzik az az 
ösztönző, amely a nemzeti rendszereket 
összekötné az alaprendszerekkel (és így 

(28) A közérdeket szolgáló általános 
szolgáltatásokat (mint például az 
alapszolgáltatások) gyakran érzékenyen 
érintik a piac hiányosságaiból eredő 
hatások. Ezért a támogatandó területek 
között szerepel a közszolgáltatás-nyújtás is 
(e-egészségügy, e-adatvédelem, e-
közbeszerzés széles körű alkalmazása és 
átjárhatósága), amely a meghatározás 
szerint kezdetben nem minősül 
kereskedelmi tevékenységnek. Ráadásul, 
ha csak az alapszolgáltatások részesülnek 
támogatásban, nagy kihívást jelentene azon 
megfelelő tagállami és regionális szintű 
ösztönzök megtalálása, amelyek 
ténylegesen biztosítanák a közszolgáltatás-
nyújtás megvalósítását: elsősorban az a baj, 
hogy nemzeti szinten hiányzik az az 
ösztönző, amely a nemzeti rendszereket 
összekötné az alaprendszerekkel (és így 
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megteremtődnének az átjárhatóság és 
határokon átnyúló szolgáltatások
feltételei), valamint az, hogy a 
magánbefektetők egyedül nem biztosítanák 
az átjárhatóság keretén belüli 
szolgáltatásnyújtást.

megteremtődnének az átjárhatóság és 
határokon átnyúló szolgáltatások 
feltételei), valamint az, hogy a 
magánbefektetők egyedül nem biztosítanák 
az átjárhatóság keretén belüli 
szolgáltatásnyújtást. A nagy, új 
beruházások végrehajtása előtt azonban 
körültekintően mérlegelni kell az 
Európában már széles körben alkalmazott 
nyílt forráskódú megoldásokat és azok 
más körben való továbbterjesztésének
lehetőségét.

Or. en

Indokolás

Az európai közszféra környezetében számos sikeres nyílt forráskód bevezetésére került sor. A 
figyelemre méltó példák között szerepelnek Spanyolország régiói és Németországban 
München. Példák azonban más tagállamokból is megemlíthetők, mint a svédországi Eksjo és 
Rattvik önkormányzatai. A nyílt forráskódú megoldások részleges megvalósításai sokkal 
gyakoribbak.

Módosítás 184
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A közérdeket szolgáló általános 
szolgáltatásokat (mint például az 
alapszolgáltatások) gyakran érzékenyen 
érintik a piac hiányosságaiból eredő 
hatások. Ezért a támogatandó területek 
között szerepel a közszolgáltatás-nyújtás is 
(e-egészségügy, e-adatvédelem, e-
közbeszerzés széles körű alkalmazása és 
átjárhatósága), amely a meghatározás 
szerint kezdetben nem minősül 
kereskedelmi tevékenységnek. Ráadásul, 
ha csak az alapszolgáltatások részesülnek 
támogatásban, nagy kihívást jelentene azon 
megfelelő tagállami és regionális szintű 
ösztönzök megtalálása, amelyek 

(28) A közérdeket szolgáló általános 
szolgáltatásokat (mint például az 
alapszolgáltatások) gyakran érzékenyen 
érintik a piac hiányosságaiból eredő 
hatások. Ezért a támogatandó területek 
között szerepel a közszolgáltatás-nyújtás is 
(e-egészségügy, e-adatvédelem, e-
közbeszerzés, e-tanulás széles körű 
alkalmazása és átjárhatósága), amely a 
meghatározás szerint kezdetben nem 
minősül kereskedelmi tevékenységnek. 
Ráadásul, ha csak az alapszolgáltatások 
részesülnek támogatásban, nagy kihívást 
jelentene azon megfelelő tagállami és 
regionális szintű ösztönzök megtalálása, 
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ténylegesen biztosítanák a közszolgáltatás-
nyújtás megvalósítását: elsősorban az a baj, 
hogy nemzeti szinten hiányzik az az 
ösztönző, amely a nemzeti rendszereket 
összekötné az alaprendszerekkel (és így 
megteremtődnének az átjárhatóság és 
határokon átnyúló szolgáltatások 
feltételei), valamint az, hogy a 
magánbefektetők egyedül nem biztosítanák 
az átjárhatóság keretén belüli 
szolgáltatásnyújtást.

amelyek ténylegesen biztosítanák a 
közszolgáltatás-nyújtás megvalósítását: 
elsősorban az a baj, hogy nemzeti szinten 
hiányzik az az ösztönző, amely a nemzeti 
rendszereket összekötné az 
alaprendszerekkel (és így 
megteremtődnének az átjárhatóság és 
határokon átnyúló szolgáltatások 
feltételei), valamint az, hogy a 
magánbefektetők egyedül nem biztosítanák 
az átjárhatóság keretén belüli 
szolgáltatásnyújtást.

Or. it

Módosítás 185
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A közérdeket szolgáló általános 
szolgáltatásokat (mint például az 
alapszolgáltatások) gyakran érzékenyen 
érintik a piac hiányosságaiból eredő 
hatások. Ezért a támogatandó területek 
között szerepel a közszolgáltatás-nyújtás is 
(e-egészségügy, e-adatvédelem, e-
közbeszerzés széles körű alkalmazása és 
átjárhatósága), amely a meghatározás 
szerint kezdetben nem minősül 
kereskedelmi tevékenységnek. Ráadásul, 
ha csak az alapszolgáltatások részesülnek 
támogatásban, nagy kihívást jelentene azon 
megfelelő tagállami és regionális szintű 
ösztönzök megtalálása, amelyek 
ténylegesen biztosítanák a közszolgáltatás-
nyújtás megvalósítását: elsősorban az a baj, 
hogy nemzeti szinten hiányzik az az 
ösztönző, amely a nemzeti rendszereket 
összekötné az alaprendszerekkel (és így 
megteremtődnének az átjárhatóság és 
határokon átnyúló szolgáltatások 

(28) A közérdeket szolgáló általános 
szolgáltatásokat (mint például az 
alapszolgáltatások) gyakran érzékenyen 
érintik a piac hiányosságaiból eredő 
hatások. Ezért a támogatandó területek 
között szerepel a közszolgáltatás-nyújtás is 
(e-egészségügy, e-adatvédelem, e-
közbeszerzés, valamint az európai 
kulturális örökség digitalizálásának széles 
körű alkalmazása és átjárhatósága), amely 
a meghatározás szerint kezdetben nem 
minősül kereskedelmi tevékenységnek. 
Ráadásul, ha csak az alapszolgáltatások 
részesülnek támogatásban, nagy kihívást 
jelentene azon megfelelő tagállami és 
regionális szintű ösztönzök megtalálása, 
amelyek ténylegesen biztosítanák a 
közszolgáltatás-nyújtás megvalósítását: 
elsősorban az a baj, hogy nemzeti szinten 
hiányzik az az ösztönző, amely a nemzeti 
rendszereket összekötné az 
alaprendszerekkel (és így 
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feltételei), valamint az, hogy a 
magánbefektetők egyedül nem biztosítanák 
az átjárhatóság keretén belüli 
szolgáltatásnyújtást.

megteremtődnének az átjárhatóság és 
határokon átnyúló szolgáltatások 
feltételei), valamint az, hogy a 
magánbefektetők egyedül nem biztosítanák 
az átjárhatóság keretén belüli 
szolgáltatásnyújtást.

Or. ro

Módosítás 186
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A közérdeket szolgáló általános 
szolgáltatásokat (mint például az 
alapszolgáltatások) gyakran érzékenyen 
érintik a piac hiányosságaiból eredő 
hatások. Ezért a támogatandó területek 
között szerepel a közszolgáltatás-nyújtás is 
(e-egészségügy, e-adatvédelem, e-
közbeszerzés széles körű alkalmazása és 
átjárhatósága), amely a meghatározás 
szerint kezdetben nem minősül 
kereskedelmi tevékenységnek. Ráadásul, 
ha csak az alapszolgáltatások részesülnek 
támogatásban, nagy kihívást jelentene azon 
megfelelő tagállami és regionális szintű 
ösztönzök megtalálása, amelyek 
ténylegesen biztosítanák a közszolgáltatás-
nyújtás megvalósítását: elsősorban az a baj, 
hogy nemzeti szinten hiányzik az az 
ösztönző, amely a nemzeti rendszereket 
összekötné az alaprendszerekkel (és így 
megteremtődnének az átjárhatóság és 
határokon átnyúló szolgáltatások 
feltételei), valamint az, hogy a 
magánbefektetők egyedül nem biztosítanák 
az átjárhatóság keretén belüli 
szolgáltatásnyújtást.

(28) A közérdeket szolgáló általános 
szolgáltatásokat (mint például az 
alapszolgáltatások) gyakran érzékenyen 
érintik a piac hiányosságaiból eredő 
hatások. Ezért a támogatandó területek 
között szerepel a közszolgáltatás-nyújtás is 
(e-egészségügy, e-adatvédelem, e-
közbeszerzés széles körű alkalmazása és 
átjárhatósága), amely a meghatározás 
szerint kezdetben nem minősül 
kereskedelmi tevékenységnek. Ráadásul, 
ha csak az alapszolgáltatások részesülnek 
támogatásban, nagy kihívást jelentene azon 
megfelelő tagállami és regionális szintű 
ösztönzök megtalálása, amelyek 
ténylegesen biztosítanák a közszolgáltatás-
nyújtás megvalósítását: elsősorban az a baj, 
hogy nemzeti szinten hiányzik az az 
ösztönző, amely a nemzeti rendszereket 
összekötné az alaprendszerekkel (és így 
megteremtődnének az átjárhatóság és 
határokon átnyúló szolgáltatások 
feltételei), valamint az, hogy a 
magánbefektetők egyedül nem biztosítanák 
az átjárhatóság keretén belüli 
szolgáltatásnyújtást. Az e-kormányzati 
szolgáltatások határokon átnyúló 
teljesítésével kapcsolatos közös érdekű 
projektek figyelembe veszik az európai 
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közszolgáltatásokra vonatkozó európai 
interoperabilitási keret (EIF) 25 
ajánlását, amelyek az átjárhatósághoz 
kapcsolódó konkrét követelményekkel 
foglalkoznak.

Or. en

Módosítás 187
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A közérdeket szolgáló általános 
szolgáltatásokat (mint például az 
alapszolgáltatások) gyakran érzékenyen 
érintik a piac hiányosságaiból eredő 
hatások. Ezért a támogatandó területek 
között szerepel a közszolgáltatás-nyújtás is 
(e-egészségügy, e-adatvédelem, e-
közbeszerzés széles körű alkalmazása és 
átjárhatósága), amely a meghatározás 
szerint kezdetben nem minősül 
kereskedelmi tevékenységnek. Ráadásul, 
ha csak az alapszolgáltatások részesülnek 
támogatásban, nagy kihívást jelentene azon 
megfelelő tagállami és regionális szintű 
ösztönzök megtalálása, amelyek 
ténylegesen biztosítanák a közszolgáltatás-
nyújtás megvalósítását: elsősorban az a baj, 
hogy nemzeti szinten hiányzik az az 
ösztönző, amely a nemzeti rendszereket 
összekötné az alaprendszerekkel (és így 
megteremtődnének az átjárhatóság és 
határokon átnyúló szolgáltatások 
feltételei), valamint az, hogy a 
magánbefektetők egyedül nem biztosítanák 
az átjárhatóság keretén belüli 
szolgáltatásnyújtást.

(28) A közérdeket szolgáló általános 
szolgáltatásokat (mint például az 
alapszolgáltatások) gyakran érzékenyen 
érintik a piac hiányosságaiból eredő 
hatások. Ezért a támogatandó területek 
között szerepel a közszolgáltatás-nyújtás is 
(e-egészségügy, e-kormányzás, e-tanulás, 
e-adatvédelem, e-közbeszerzés széles körű 
alkalmazása és átjárhatósága), amely a 
meghatározás szerint kezdetben nem 
minősül kereskedelmi tevékenységnek. 
Ráadásul, ha csak az alapszolgáltatások 
részesülnek támogatásban, nagy kihívást 
jelentene azon megfelelő tagállami és 
regionális szintű ösztönzök megtalálása, 
amelyek ténylegesen biztosítanák a 
közszolgáltatás-nyújtás megvalósítását: 
elsősorban az a baj, hogy nemzeti szinten 
hiányzik az az ösztönző, amely a nemzeti 
rendszereket összekötné az 
alaprendszerekkel (és így 
megteremtődnének az átjárhatóság és 
határokon átnyúló szolgáltatások 
feltételei), valamint az, hogy a 
magánbefektetők egyedül nem biztosítanák 
az átjárhatóság keretén belüli 
szolgáltatásnyújtást.

Or. en
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Módosítás 188
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Egyik európai országból egy 
másikba költözés esetén, a határokon 
átnyúló szolgáltatások elektronikus 
eljárások létrehozásával történő 
bevezetése lehetővé teszi az összes 
szükséges igazgatási eljárás elektronikus 
kezelését, ami elősegíti az európaiak 
mobilitását, miközben olcsóbbá is teszi azt. 
Következésképpen ezek a szolgáltatások 
pozitív változást hozhatnak a téren, és 
megkönnyíthetik az európaiak számára a 
bármely tagállamban való 
munkavállalást, tanulást vagy 
tartózkodást az egyablakos ügyintézési 
pontok révén, amelyek segítségével a 
származási ország elektronikus 
azonosítójával regisztrálhatják lakcímük 
változását a célország valamennyi állami 
hatóságnál (helyhatóság, iskola, orvos, 
rendőrség stb.).

Or. en

Módosítás 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Horizont 2020 program – a 
jövőbeni kutatási és innovációs 
keretprogram – középpontjában többek 
között a társadalmi kihívások megoldása 
(pl. intelligens, zöld és integrált 

(30) A Horizont 2020 program – a 
jövőbeni kutatási és innovációs 
keretprogram – középpontjában többek 
között a társadalmi kihívások megoldása 
(pl. intelligens, zöld, hozzáférhető és 
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közlekedés, biztonságos, tiszta és hatékony 
energia, illetve információs és 
kommunikációs technológiával 
megerősített egészségügy és kormányzat, 
valamint fenntartható fejlődés) áll, hogy a
kutatástól a piacig terjedő teljes skálát 
lefedő tevékenységek támogatásával az 
Európa 2020 stratégia által meghatározott 
kihívásokra közvetlen választ lehessen 
adni. A Horizont 2020 program az 
innovációs lánc minden szintjét támogatja, 
különösen a piachoz közelebb álló 
tevékenységeket, mint például az innovatív 
pénzügyi eszközöket. Az uniós 
finanszírozás nagyobb hatásának elérése 
érdekében, valamint a koherencia 
biztosítása érdekében az európai 
összekapcsolódási eszköz szoros 
szinergiákat épít majd ki a Horizont 2020 
programmal. 

integrált közlekedés, biztonságos, tiszta és 
hatékony energia, illetve információs és 
kommunikációs technológiával 
megerősített egészségügy és kormányzat, 
valamint fenntartható fejlődés) áll, hogy a 
kutatástól a piacig terjedő teljes skálát 
lefedő tevékenységek támogatásával az 
Európa 2020 stratégia által meghatározott 
kihívásokra közvetlen választ lehessen 
adni. A Horizont 2020 program az 
innovációs lánc minden szintjét támogatja, 
különösen a piachoz közelebb álló 
tevékenységeket, mint például az innovatív 
pénzügyi eszközöket. Az uniós 
finanszírozás nagyobb hatásának elérése 
érdekében, valamint a koherencia 
biztosítása érdekében az európai 
összekapcsolódási eszköz szoros 
szinergiákat épít majd ki a Horizont 2020 
programmal. 

Or. en

Indokolás

Az Európában található 80 millió fogyatékossággal élő személyre, a népesség öregedésére és 
a környezeti kérdésekre tekintettel a közlekedés hozzáférhetősége meghatározó társadalmi 
kihívássá vált.

Módosítás 190
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Horizont 2020 program – a 
jövőbeni kutatási és innovációs 
keretprogram – középpontjában többek 
között a társadalmi kihívások megoldása 
(pl. intelligens, zöld és integrált 
közlekedés, biztonságos, tiszta és hatékony 
energia, illetve információs és 
kommunikációs technológiával 
megerősített egészségügy és kormányzat, 

(30) A Horizont 2020 program – a 
jövőbeni kutatási és innovációs 
keretprogram – középpontjában többek 
között a társadalmi kihívások megoldása 
(pl. intelligens, zöld és integrált 
közlekedés, biztonságos, tiszta és hatékony 
energia, illetve információs és 
kommunikációs technológiával 
megerősített egészségügy és kormányzat, 
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valamint fenntartható fejlődés) áll, hogy a 
kutatástól a piacig terjedő teljes skálát 
lefedő tevékenységek támogatásával az 
Európa 2020 stratégia által meghatározott 
kihívásokra közvetlen választ lehessen 
adni. A Horizont 2020 program az 
innovációs lánc minden szintjét támogatja, 
különösen a piachoz közelebb álló 
tevékenységeket, mint például az innovatív 
pénzügyi eszközöket. Az uniós 
finanszírozás nagyobb hatásának elérése 
érdekében, valamint a koherencia 
biztosítása érdekében az európai 
összekapcsolódási eszköz szoros 
szinergiákat épít majd ki a Horizont 2020 
programmal. 

valamint fenntartható fejlődés) áll, hogy a 
kutatástól a piacig terjedő teljes skálát 
lefedő tevékenységek támogatásával az 
Európa 2020 stratégia által meghatározott 
kihívásokra közvetlen választ lehessen 
adni. A Horizont 2020 program az 
innovációs lánc minden szintjét támogatja, 
különösen a piachoz közelebb álló 
tevékenységeket, mint például az innovatív 
pénzügyi eszközöket. Továbbá, az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 
az említett társadalmi kihívásokkal 
megküzdve, a kutatási eredmények 
kihasználására összpontosítva és az 
innovatív termékek és szolgáltatások 
kifejlesztésével ugyanezen célok elérésére 
törekszik. Az uniós finanszírozás nagyobb 
hatásának elérése érdekében, valamint a
koherencia biztosítása érdekében az 
európai összekapcsolódási eszköz szoros 
szinergiákat épít majd ki a Horizont 2020 
programmal és az EIT-vel. 

Or. en

Módosítás 191
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A költségvetési intézkedések sok 
tagállamban arra késztetik vagy késztették 
a hatóságokat, hogy értékeljék újra 
infrastrukturális beruházási programjaikat. 
Ilyen körülmények között, a vélemények 
szerint a PPP-k hatékony eszközt 
jelentenek az olyan szakpolitikai 
célkitűzések, mint például az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, az 
alternatív energiaforrások és az energia-, 
illetve erőforrás-hatékonyság előmozdítása, 
a fenntartható közlekedés támogatása és a 
széles sávú hálózatok üzembe helyezése 

(33) A költségvetési intézkedések sok 
tagállamban arra késztetik vagy késztették 
a hatóságokat, hogy értékeljék újra 
infrastrukturális beruházási programjaikat 
az olyan szakpolitikai célkitűzések
megvalósításának biztosítása érdekében, 
mint például az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem, az alternatív energiaforrások és 
az energia-, illetve erőforrás-hatékonyság 
előmozdítása, a fenntartható közlekedés 
támogatása és a széles sávú hálózatok 
üzembe helyezése teljesítésének
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teljesítését biztosító infrastrukturális 
projektek megvalósításához. A PPP-ről 
szóló 2009. november 19-i közleményében 
a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a meglévő pénzügyi eszközök 
körének kiterjesztésével javítják a 
források hozzáférhetőségét a PPP-k 
számára.

megvalósításához.

Or. en

Indokolás

A megfelelő tagállami költségvetési intézkedések által biztosított ösztönző hatásokra való 
utalást meg kell tartani, a PPP-k pozitív hatása viszont egyelőre messze nem bizonyított.

Módosítás 192
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A költségvetési intézkedések sok 
tagállamban arra késztetik vagy késztették 
a hatóságokat, hogy értékeljék újra 
infrastrukturális beruházási programjaikat. 
Ilyen körülmények között, a vélemények 
szerint a PPP-k hatékony eszközt 
jelentenek az olyan szakpolitikai 
célkitűzések, mint például az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, az 
alternatív energiaforrások és az energia-, 
illetve erőforrás-hatékonyság előmozdítása, 
a fenntartható közlekedés támogatása és a 
széles sávú hálózatok üzembe helyezése 
teljesítését biztosító infrastrukturális 
projektek megvalósításához. A PPP-ről 
szóló 2009. november 19-i közleményében 
a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a meglévő pénzügyi eszközök 
körének kiterjesztésével javítják a források 
hozzáférhetőségét a PPP-k számára.

(33) A költségvetési intézkedések sok 
tagállamban vagy átruházott 
hatáskörökkel rendelkező régióban arra 
késztetik vagy késztették a hatóságokat, 
hogy értékeljék újra infrastrukturális 
beruházási programjaikat. Ilyen 
körülmények között, a vélemények szerint 
a PPP-k hatékony eszközt jelentenek az 
olyan szakpolitikai célkitűzések, mint 
például az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem, az alternatív energiaforrások és 
az energia-, illetve erőforrás-hatékonyság 
előmozdítása, a fenntartható közlekedés 
támogatása és a széles sávú hálózatok 
üzembe helyezése teljesítését biztosító 
infrastrukturális projektek 
megvalósításához. A PPP-ről szóló 2009. 
november 19-i közleményében a Bizottság 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a meglévő 
pénzügyi eszközök körének 
kiterjesztésével javítják a források 
hozzáférhetőségét a PPP-k számára.
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Or. es

Módosítás 193
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Noha az Európa 2020 stratégia szerinti 
beruházás legnagyobb része piaci és
szabályozási intézkedésekkel 
megvalósítható, a finanszírozási kihívás 
kezeléséhez állami beavatkozásra, valamint 
támogatás és innovatív pénzügyi eszközök 
formájában uniós finanszírozásra van 
szükség. A pénzügyi eszközöket az egyedi 
piaci szükségletek kezelésére az európai 
összekapcsolódási eszköz célkitűzéseivel 
összhangban kell használni, és azok nem 
szoríthatják ki a magánszférából 
származó finanszírozást. A pénzügyi 
eszközök alkalmazásáról szóló döntés 
meghozatala előtt a Bizottságnak előzetes 
felmérést kell végeznie az adott 
eszközökről.

(34) Noha az Európa 2020 stratégia szerinti 
beruházás legnagyobb része specifikus
szabályozási intézkedésekkel 
megvalósítható, a finanszírozási kihívás 
kezeléséhez állami beavatkozásra, valamint 
támogatás és innovatív pénzügyi eszközök 
formájában uniós finanszírozásra van 
szükség. A pénzügyi eszközök 
alkalmazásáról szóló döntés meghozatala 
előtt a Bizottságnak az érintett tagállamok 
és a részt vevő uniós intézmények 
segítségével előzetes felmérést kell 
végeznie az adott eszközökről.

Or. en

Indokolás

Az innovatív pénzügyi eszközök használatával kapcsolatban nagyon körültekintő előzetes 
felmérést kell végezni.

Módosítás 194
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Egyrészről a „felhasználó fizet” 
elvet már kötelezően alkalmazó 
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közlekedési projektek, másrészről a 
felhasználókra díjakat nem kivető 
projektek közötti egyenlőség biztosítása 
érdekében az Uniónak támogatások révén 
a bevételt termelő közlekedési projektek 
számára is finanszírozást kell biztosítania.

Or. en

Módosítás 195
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A tagállami költségvetési 
intézkedéseknek arra kell ösztönözniük a 
hatóságokat, hogy támogassák a megújuló 
energiaforrásokat, valamint az 
energiahatékonyságot és az erőforrás-
hatékonyságot.

Or. en

Módosítás 196
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Az uniós költségvetés támogatások 
formájában történő hasznosításának 
optimalizálása érdekében a támogatásokat 
olyan projektek számára kell fenntartani, 
amelyek egyáltalán nem vagy csak kevés 
bevételt termelnek, az infrastruktúra-
használati díjat beszedő közlekedési 
projektek kivételével.
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Or. en

Indokolás

A 2001/14/EK rendelet szerint a vasúti szolgáltatóknak Európa-szerte pályahasználati díjat 
kell fizetniük a vasúti infrastruktúra használatáért. Az így keletkező bevétel egyes esetekben 
elegendő lehet a fenntartási költségek fedezésére, de nem fedezi a modernizálást vagy az új 
beruházásokat. A vasúti infrastruktúrát ezért mentesíteni kell. Hasonlóképpen, a támogatások 
olyan projektekre való korlátozása, amelyek nem vagy csak nagyon kis bevételt termelnek, 
megakadályozná az uniós társfinanszírozást az olyan projektek esetében, amelyeket úgy 
alakítottak ki, hogy útdíjat számítanak fel a közúti infrastruktúra használatáért, ami a 
közlekedésről szóló fehér könyv fő célkitűzéseinek egyike.

Módosítás 197
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A költségvetési intézkedések sok 
tagállamban és átruházott hatáskörökkel 
rendelkező régióban máris arra késztetik 
vagy késztették a hatóságokat, hogy 
értékeljék újra infrastrukturális 
beruházási programjaikat. Ilyen 
körülmények között, a vélemények szerint 
a PPP-k hatékony eszközt jelentenek az 
olyan szakpolitikai célkitűzések, mint 
például az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem, az alternatív energiaforrások és 
az energia-, illetve erőforrás-hatékonyság 
előmozdítása, a fenntartható közlekedés 
támogatása és a széles sávú hálózatok 
üzembe helyezése teljesítését biztosító 
infrastrukturális projektek 
megvalósításához. A PPP-ről szóló 2009. 
november 19-i közleményében a Bizottság 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
meglévő pénzügyi eszközök körének 
kiterjesztésével javítják a források 
hozzáférhetőségét a PPP-k számára.

Or. es
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Módosítás 198
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az uniós költségvetés felülvizsgálata34

hangsúlyozta, hogy a hosszú távú 
kereskedelmi potenciállal rendelkező 
projekteknek uniós forrásokat kell igénybe 
vennie a pénzügyi és bankszektorral, 
különösen az Európai Beruházási Bankkal 
(EBB) és a tagállamok pénzügyi 
közintézményeivel, de más nemzetközi 
pénzügyi intézményekkel és a pénzügyi 
magánszektorral kötött partnerségben.

(35) Az uniós költségvetés felülvizsgálata34

hangsúlyozta, hogy a hosszú távú 
kereskedelmi potenciállal rendelkező 
projekteknek uniós forrásokat kell igénybe 
vennie a pénzügyi és bankszektorral, 
különösen az Európai Beruházási Bankkal 
(EBB) és a tagállamok pénzügyi 
közintézményeivel, de más nemzetközi 
pénzügyi intézményekkel és a pénzügyi 
magánszektorral kötött partnerségben, 
többek között nemzeti és regionális 
szinten. A partnerségi megállapodásokban 
hangsúlyozni kell a helyi ismereteket, 
valamint a projektek és a pénzügyi 
közvetítők közötti kapcsolatot.

Or. en

Módosítás 199
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az uniós költségvetés felülvizsgálata 
hangsúlyozta, hogy a hosszú távú 
kereskedelmi potenciállal rendelkező 
projekteknek uniós forrásokat kell igénybe 
vennie a pénzügyi és bankszektorral, 
különösen az Európai Beruházási Bankkal 
(EBB) és a tagállamok pénzügyi 
közintézményeivel, de más nemzetközi 
pénzügyi intézményekkel és a pénzügyi 
magánszektorral kötött partnerségben.

(35) Az uniós költségvetés felülvizsgálata 
hangsúlyozta, hogy a hosszú távú 
kereskedelmi potenciállal rendelkező 
projekteknek uniós forrásokat kell igénybe 
vennie a pénzügyi és bankszektorral, 
különösen az Európai Beruházási Bankkal 
(EBB) és a tagállamok pénzügyi 
közintézményeivel, de más nemzetközi 
pénzügyi intézményekkel és a pénzügyi 
magánszektorral kötött partnerségben, 
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többek között nemzeti és regionális 
szinten. A partnerségi megállapodásokban 
hangsúlyozni kell a helyi ismereteket, 
valamint a projektek és a pénzügyi 
közvetítők közötti kapcsolatot.

Or. en

Módosítás 200
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Európa 2020 stratégiában a 
Bizottság vállalta, hogy egy, az uniós és a 
nemzeti köz- és magánfinanszírozást az 
infrastruktúrák számára összefogó, 
következetes finanszírozási stratégia 
részeként mobilizálja az uniós pénzügyi 
eszközöket. Ez azzal indokolható, hogy sok
esetben az optimálisnál rosszabb 
beruházási helyzetek és a piaci 
tökéletlenségek hatékonyabban kezelhetők 
pénzügyi eszközökkel, mint 
támogatásokkal.

(36) Az Európa 2020 stratégiában a 
Bizottság vállalta, hogy egy, az uniós és a 
nemzeti köz- és magánfinanszírozást az 
infrastruktúrák számára összefogó, 
következetes finanszírozási stratégia 
részeként mobilizálja az uniós pénzügyi 
eszközöket. Ez azzal indokolható, hogy az 
egyenként értékelendő, konkrét esetek 
szerint az optimálisnál rosszabb beruházási 
helyzetek hatékonyabban kezelhetők 
pénzügyi eszközökkel, mint 
támogatásokkal.

Or. en

Indokolás

A támogatásokon kívüli egyéb pénzügyi eszközök alkalmazását esetről esetre kell értékelni a 
konkrét beruházási igények optimalizálása érdekében.

Módosítás 201
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Európa 2020 stratégiában a 
Bizottság vállalta, hogy egy, az uniós és a 
nemzeti köz- és magánfinanszírozást az 
infrastruktúrák számára összefogó, 
következetes finanszírozási stratégia 
részeként mobilizálja az uniós pénzügyi 
eszközöket. Ez azzal indokolható, hogy sok 
esetben az optimálisnál rosszabb 
beruházási helyzetek és a piaci 
tökéletlenségek hatékonyabban kezelhetők 
pénzügyi eszközökkel, mint 
támogatásokkal.

(36) Az Európa 2020 stratégiában a 
Bizottság vállalta, hogy egy, az uniós és a 
nemzeti köz- és magánfinanszírozást az 
infrastruktúrák számára összefogó, 
következetes finanszírozási stratégia
fenntartásához szükséges mértékben
mobilizálja az uniós pénzügyi eszközöket. 
Ez azzal indokolható, hogy sok esetben az 
optimálisnál rosszabb beruházási helyzetek 
és a piaci tökéletlenségek hatékonyabban 
kezelhetők pénzügyi eszközökkel, mint 
támogatásokkal.

Or. it

Módosítás 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Az olyan innovatív pénzügyi 
eszközök, mint például a 
projektkötvények, európai többletérték 
teremtésével lendületet adhatnak a 
közlekedési infrastruktúra 
finanszírozásának. Ezért az európai 
költségvetés leghatékonyabb 
felhasználása érdekében erőteljesen 
bátorítani kell ezek alkalmazását.

Or. en

Módosítás 203
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A pénzügyi eszközök többségének 
közösnek kel lennie valamennyi ágazat 
számára, azonban néhány kifejezetten az 
egyes ágazatokra fog vonatkozni. A 
bizottsági szolgálatok becslése szerint 
miközben a széles sávú hálózatok pénzügyi 
támogatása elsősorban pénzügyi 
eszközökre támaszkodna, a közlekedés és 
az energetika esetében a pénzügyi 
eszközökhöz szükséges uniós költségvetési 
források összege nem haladhatja meg a 2, 
illetve 1 milliárd eurót.

(38) A pénzügyi támogatás 
leghatékonyabb módjának kiválasztásakor 
kellően meg kell fontolni a támogatható 
projektek ágazat- és projektspecifikus 
jellemzőit. A bizottsági szolgálatok 
becslése szerint miközben a széles sávú 
hálózatok pénzügyi támogatása elsősorban 
pénzügyi eszközökre támaszkodna, a 
közlekedés és az energetika esetében a 
pénzügyi eszközökhöz szükséges uniós 
költségvetési források összege nem 
haladhatja meg a 2, illetve 1 milliárd eurót.

Or. en

Módosítás 204
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A pénzügyi eszközök többségének 
közösnek kel lennie valamennyi ágazat 
számára, azonban néhány kifejezetten az 
egyes ágazatokra fog vonatkozni. A 
bizottsági szolgálatok becslése szerint 
miközben a széles sávú hálózatok pénzügyi 
támogatása elsősorban pénzügyi 
eszközökre támaszkodna, a közlekedés és 
az energetika esetében a pénzügyi 
eszközökhöz szükséges uniós költségvetési 
források összege nem haladhatja meg a 2, 
illetve 1 milliárd eurót.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 205
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A pénzügyi eszközök többségének 
közösnek kel lennie valamennyi ágazat 
számára, azonban néhány kifejezetten az 
egyes ágazatokra fog vonatkozni. A 
bizottsági szolgálatok becslése szerint 
miközben a széles sávú hálózatok 
pénzügyi támogatása elsősorban pénzügyi 
eszközökre támaszkodna, a közlekedés és 
az energetika esetében a pénzügyi 
eszközökhöz szükséges uniós költségvetési 
források összege nem haladhatja meg a 2, 
illetve 1 milliárd eurót.

(38) Az energia pénzügyi támogatásának
elsősorban pénzügyi eszközökre kell 
támaszkodnia, az energia esetében a 
pénzügyi eszközökhöz szükséges uniós 
költségvetési források összege nem lehet 
8,2 milliárd eurónál kevesebb, és a 
tanulmányok készítésére és a kivitelezési 
munkálatokra nyújtott támogatás nem
haladhatja meg a 0,9 milliárd eurót.

Or. en

Módosítás 206
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) Továbbá, a közúti közlekedés 
területén, és a projektgazdák pénzügyi 
felelősségének növelése érdekében –
hatékony és jól működő piac 
létrehozására képes, szilárd pénzügyi 
helyzetet kívánó pénzügyi eszközök 
igénylése esetén így teljesítve az EBB által 
kért kritériumokat – meg kell fontolni a 
TEN-T hálózat mentén meglévő 
koncessziók egyesítését célzó 
intézkedéseket.

Or. it

Indokolás

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
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especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments.It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.

Módosítás 207
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A pénzügyi eszközök 
kedvezményezettjeinek ágazati 
diverzifikációját, valamint a tagállamok 
közötti fokozatos földrajzi diverzifikáció 
ösztönzését biztosítandó, a Bizottságnak, 
az Európai Beruházási Bankkal 
együttműködve, közös kezdeményezések, 
mint például az Európai PPP Szakértői 
Központ (EPEC) és a Jaspers révén, 
támogatnia kell a tagállamokat a projekt-
finanszírozás tekintetében figyelembe 
vehető projektek megfelelő értékelésének 
kidolgozásában.

(39) A pénzügyi eszközök 
kedvezményezettjeinek ágazati 
diverzifikációját, valamint a tagállamok és 
az európai régiók közötti földrajzi 
diverzifikáció ösztönzését biztosítandó, a 
Bizottságnak, az Európai Beruházási 
Bankkal együttműködve, közös 
kezdeményezések, mint például az Európai 
PPP Szakértői Központ (EPEC) és a 
Jaspers révén, támogatnia kell a 
tagállamokat a projekt-finanszírozás 
tekintetében figyelembe vehető projektek 
megfelelő értékelésének kidolgozásában.

Or. pt

Indokolás

A pénzügyi eszközök földrajzi és ágazati diverzifikációját nem csupán az Európai Unió 27 
tagállama, hanem az uniós régiók között is biztosítani kell.

Módosítás 208
Sabine Wils
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Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A pénzügyi eszközök 
kedvezményezettjeinek ágazati 
diverzifikációját, valamint a tagállamok 
közötti fokozatos földrajzi diverzifikáció 
ösztönzését biztosítandó, a Bizottságnak,
az Európai Beruházási Bankkal 
együttműködve, közös kezdeményezések, 
mint például az Európai PPP Szakértői 
Központ (EPEC) és a Jaspers révén,
támogatnia kell a tagállamokat a projekt-
finanszírozás tekintetében figyelembe 
vehető projektek megfelelő értékelésének 
kidolgozásában.

(39) A pénzügyi eszközök 
kedvezményezettjeinek ágazati 
diverzifikációját, valamint az ilyen 
pénzügyi eszközök keretében segítséget 
kérő tagállamok közötti fokozatos földrajzi 
diverzifikáció ösztönzését biztosítandó, a 
Bizottságnak, az Európai Beruházási 
Bankkal együttműködve, támogatnia kell 
az ilyen tagállamokat a projekt-
finanszírozás tekintetében figyelembe 
vehető projektek megfelelő értékelésének 
kidolgozásában.

Or. en

Indokolás

A projektek PPP révén történő finanszírozásának kidolgozására csak akkor kerülhet sor, ha a 
tagállam kéri, amikor a projekttervek benyújtásakor saját döntéseit meghozza.

Módosítás 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ami a pénzügyi eszközök feltételeit 
illeti, szükség lehet arra, hogy a 
munkaprogramokban további 
követelményeket szabjanak meg például a 
versenyképes piacok biztosítása érdekében, 
az uniós politikák alakulása, a technológiai 
fejlődés és az esetlegesen lényegessé váló 
egyéb tényezők fényében.

(40) Ami a pénzügyi eszközök feltételeit 
illeti, szükség lehet arra, hogy a 
munkaprogramokban további 
követelményeket szabjanak meg például a 
versenyképes és tisztességes belső piac
biztosítása érdekében, az uniós politikák 
alakulása, a technológiai fejlődés és az 
esetlegesen lényegessé váló egyéb 
tényezők fényében.

Or. en
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Módosítás 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az európai összekapcsolódási 
eszközből származó támogatás többéves 
programozásának az a célja, hogy 
támogassa az Unió prioritásait a szükséges 
pénzügyi források rendelkezésre állásának, 
az Unió és a tagállamok együttes fellépései 
közötti összhangnak és folytonosságnak a 
biztosításával. A közlekedési ágazatban az 
első többéves munkaprogram végrehajtását 
követően benyújtott pályázatok esetében a 
költségek elszámolhatósága 2014. január 1-
jén kell, hogy kezdődjön annak érdekében, 
hogy biztosítani lehessen a transzeurópai 
közlekedési és energiahálózatok területén 
történő közösségi pénzügyi támogatás 
nyújtásának általános szabályairól szóló, 
2007. június 20-i 680/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által már 
szabályozott projektek folytatását.

(41) Az európai összekapcsolódási 
eszközből származó támogatás többéves 
programozásának az a célja, hogy 
támogassa az Unió prioritásait a szükséges 
pénzügyi források rendelkezésre állásának, 
az Unió és a tagállamok együttes fellépései 
közötti összhangnak, tisztességességnek és 
folytonosságnak a biztosításával. A 
közlekedési ágazatban az első többéves 
munkaprogram végrehajtását követően 
benyújtott pályázatok esetében a költségek 
elszámolhatósága 2014. január 1-jén kell, 
hogy kezdődjön annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen a transzeurópai 
közlekedési és energiahálózatok területén 
történő közösségi pénzügyi támogatás 
nyújtásának általános szabályairól szóló, 
2007. június 20-i 680/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által már 
szabályozott projektek folytatását.

Or. en

Módosítás 211
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az európai összekapcsolódási 
eszközből származó támogatás többéves 
programozásának az a célja, hogy 
támogassa az Unió prioritásait a szükséges 
pénzügyi források rendelkezésre állásának, 

(41) Az európai összekapcsolódási 
eszközből származó támogatás többéves 
programozásának az a célja, hogy 
támogassa az Unió prioritásait a szükséges 
pénzügyi források rendelkezésre állásának, 
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az Unió és a tagállamok együttes fellépései 
közötti összhangnak és folytonosságnak a 
biztosításával. A közlekedési ágazatban az 
első többéves munkaprogram végrehajtását 
követően benyújtott pályázatok esetében a 
költségek elszámolhatósága 2014. január 1-
jén kell, hogy kezdődjön annak érdekében, 
hogy biztosítani lehessen a transzeurópai 
közlekedési és energiahálózatok területén 
történő közösségi pénzügyi támogatás 
nyújtásának általános szabályairól szóló, 
2007. június 20-i 680/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által már 
szabályozott projektek folytatását.

az Unió és a tagállamok együttes fellépései 
közötti összhangnak, átláthatóságnak és 
folytonosságnak a biztosításával. A 
közlekedési ágazatban az első többéves 
munkaprogram végrehajtását követően 
benyújtott pályázatok esetében a költségek 
elszámolhatósága 2014. január 1-jén kell, 
hogy kezdődjön annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen a transzeurópai 
közlekedési és energiahálózatok területén 
történő közösségi pénzügyi támogatás 
nyújtásának általános szabályairól szóló, 
2007. június 20-i 680/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által már 
szabályozott projektek folytatását.

Or. es

Módosítás 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Tekintettel az uniós szinten 
rendelkezésre álló korlátozott 
erőforrásokra, a kívánt hatás elérése 
érdekében a legmagasabb európai 
értéktöbbletet nyújtó projektekre kell 
összpontosítani. A közlekedési ágazatban 
az uniós támogatást a törzshálózatra (és 
különösen a törzshálózati folyosókra) és a 
forgalomirányítási rendszerek területén a 
közös érdekű projektekre kell 
összpontosítani. Az energetikai ágazatban 
a pénzügyi támogatásnak a belső 
energiapiac megteremtésére, az 
ellátásbiztonság biztosítására, a megújuló 
energia termelőhelytől a fogyasztási 
központokig és tárolóhelyekig való 
továbbításának biztosítására és a 
magánbefektetés bevonására kell 
összpontosítania. A távközlési ágazatban a 
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pénzügyi támogatásnak elsősorban olyan 
projektekre kell irányulnia, amelyek 
keresletet teremtenek a széles sáv – köztük 
az európai digitális szolgáltatási 
infrastruktúra kiépítése – iránt, ami 
viszont ösztönzi a szélessávú hálózatok 
kiépítésébe való befektetéseket.

Or. en

Módosítás 213
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A Bizottságnak félidős és utólagos 
értékeléseket kell végeznie a finanszírozás 
eredményességének és hatékonyságának, 
illetve az eszköz általános céljaira és az 
Európa 2020 stratégia prioritásaira 
gyakorolt hatásainak felmérése érdekében.

(43) A Bizottságnak félidős és utólagos 
értékeléseket kell végeznie a finanszírozás 
eredményességének és hatékonyságának, 
illetve az eszköz általános céljaira és az 
Európa 2020 stratégia prioritásaira 
gyakorolt hatásainak felmérése érdekében. 
Ezeket az értékeléseket közölni kell az 
Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

Or. en

Módosítás 214
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A Bizottságnak félidős és utólagos 
értékeléseket kell végeznie a finanszírozás 
eredményességének és hatékonyságának, 
illetve az eszköz általános céljaira és az 
Európa 2020 stratégia prioritásaira 

(43) A Bizottságnak félidős és utólagos 
értékeléseket kell végeznie a finanszírozás 
eredményességének és hatékonyságának, 
illetve az eszköz általános céljaira és az 
Európa 2020 stratégia prioritásaira 
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gyakorolt hatásainak felmérése érdekében. gyakorolt hatásainak felmérése érdekében,
és ezek eredményeiről tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet.

Or. ro

Módosítás 215
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A Bizottságnak félidős és utólagos 
értékeléseket kell végeznie a finanszírozás 
eredményességének és hatékonyságának, 
illetve az eszköz általános céljaira és az 
Európa 2020 stratégia prioritásaira 
gyakorolt hatásainak felmérése érdekében.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. es

Módosítás 216
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A Bizottságnak félidős és utólagos 
értékeléseket kell végeznie a finanszírozás 
eredményességének és hatékonyságának, 
illetve az eszköz általános céljaira és az 
Európa 2020 stratégia prioritásaira 
gyakorolt hatásainak felmérése érdekében.

(43) A Bizottságnak félidős és utólagos 
értékeléseket kell végeznie a finanszírozás 
eredményességének és hatékonyságának, 
illetve az eszköz általános céljaira és az 
Európa 2020 stratégia prioritásaira 
gyakorolt hatásainak felmérése érdekében. 
A Bizottság évente közzétesz egy 
eredménytáblát, amely az európai 
összekapcsolódási eszköz alapján 
kiválasztott valamennyi projekt 
előrehaladását mutatja be.

Or. en
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Módosítás 217
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) Ezeknek az értékeléseknek 
magukban kell foglalniuk annak 
vizsgálatát, hogy a tagállamok vagy az 
érintett végrehajtó testületek meg tudnak-
e felelni saját társfinanszírozási 
kötelezettségeiknek a közös érdekű 
projektek megvalósításához nyújtott uniós 
támogatás vagy az innovatív pénzügyi 
eszközök kiegészítése során.

Or. en

Indokolás

Az európai összekapcsolódási eszköz céljainak és az Európa 2020 stratégia prioritásainak 
való megfelelés vizsgálata mellett a Bizottság általi értékelések során körültekintően 
mérlegelni kell a közös érdekű projektek megvalósítása kapcsán a tagállamok által vállalt 
kötelezettségeket illetően elért eredményeket is.

Módosítás 218
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A külön rendeletekben javasolt 
ágazatspecifikus iránymutatások alapján 
egy listát állítottak össze azokról a kiemelt 
területekről, amelyekre e rendelet 
vonatkozik, és amely listát a melléklet 
tartalmazza. A szakpolitikai prioritások és 
technológiai lehetőségek lehetséges 
változásainak figyelembe vétele érdekében 
a jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

(44) A külön rendeletekben javasolt 
ágazatspecifikus iránymutatások alapján 
egy listát állítottak össze azokról a kiemelt 
területekről, amelyekre e rendelet 
vonatkozik, és amely listát a melléklet 
tartalmazza. A szakpolitikai prioritások és 
technológiai lehetőségek lehetséges 
változásainak figyelembe vétele érdekében 
a jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
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felhatalmazást az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően a Bizottságra kell 
átruházni a melléklet módosítása 
tekintetében. Különösen fontos a Bizottság 
számára, hogy megfelelő egyeztetéseket 
folytasson az előkészítő munka során, 
beleértve a szakértői szinteket is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

felhatalmazást az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően a Bizottságra kell 
átruházni a melléklet módosítása 
tekintetében. Különösen fontos a Bizottság 
számára, hogy megfelelő egyeztetéseket 
folytasson az előkészítő munka során, 
beleértve a szakértői szinteket is. A 
Bizottságnak az előkészítés és kidolgozás 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Or. de

Indokolás

A fontos döntéseket a rendes jogalkotási eljárás keretében kell meghozni.

Módosítás 219
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A külön rendeletekben javasolt 
ágazatspecifikus iránymutatások alapján 
egy listát állítottak össze azokról a kiemelt 
területekről, amelyekre e rendelet 
vonatkozik, és amely listát a melléklet 
tartalmazza. A szakpolitikai prioritások és 
technológiai lehetőségek lehetséges 
változásainak figyelembe vétele érdekében 
a jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazást az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően a Bizottságra kell 
átruházni a melléklet módosítása 
tekintetében. Különösen fontos a Bizottság 
számára, hogy megfelelő egyeztetéseket 
folytasson az előkészítő munka során, 
beleértve a szakértői szinteket is. A 

(44) A külön rendeletekben javasolt 
ágazatspecifikus iránymutatások alapján 
egy listát állítottak össze azokról a kiemelt 
területekről, amelyekre e rendelet 
vonatkozik, és amely listát a melléklet 
tartalmazza. A szakpolitikai prioritások és 
technológiai lehetőségek lehetséges 
változásainak figyelembe vétele érdekében 
a jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazást az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően a Bizottságra kell 
átruházni a melléklet módosítása 
tekintetében. Különösen fontos a Bizottság 
számára, hogy valamennyi illetékes 
szervvel – így a helyi, regionális és 
tagállami közigazgatással, beleértve a 
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Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

szakértői szinteket is – megfelelő 
egyeztetéseket folytasson az előkészítő 
munka során. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Or. es

Módosítás 220
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az Unió pénzügyi érdekeit a teljes 
kiadási ciklusban arányos intézkedésekkel 
kell védeni, beleértve a szabálytalanságok 
megelőzését, feltárását és kivizsgálását, az 
elveszített, jogtalanul kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzösszegek 
visszafizettetését, valamint adott esetben 
bírságok alkalmazását.

(47) Az Unió pénzügyi érdekeit a teljes 
kiadási ciklusban arányos intézkedésekkel 
kell védeni, beleértve a szabálytalanságok 
megelőzését, feltárását és kivizsgálását, az 
elveszített, jogtalanul kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzösszegek 
visszafizettetését, valamint adott esetben 
bírságok alkalmazását. Az Európai 
Parlamentet valamennyi fenti 
információról minden egyes szakaszban, 
teljes átláthatóság mellett tájékoztatni kell.

Or. es

Módosítás 221
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) A szerződés formájának
összhangban kell lennie a projekt 
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alapjával és körülményeivel, és 
garantálnia kell az EÖE keretében 
társfinanszírozott, közbeszerzési eljárás 
hatálya alá tartozó projektek számára a 
tisztességes és széles körű versenyt.
A legjobb ár-érték arány és a 
leghatékonyabb végrehajtás érdekében a 
szerződés alapvető feltételeit tisztességes 
módon és a kockázatok 
figyelembevételével kell megállapítani,
függetlenül a nemzeti és nemzetközi 
szabványoktól.

Or. de

Módosítás 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Az EÖE keretében finanszírozott 
projektek esetén a széles körű és 
tisztességes verseny garantálása 
érdekében a szerződés formájának meg 
kell felelnie az adott projekt 
célkitűzéseinek és körülményeinek. A 
szerződéses feltételeket a 
költséghatékonyság maximalizálása és a 
munka lehető leghatékonyabb 
végrehajtása érdekében úgy kell 
meghatározni, hogy az elvégzendő
munkával összefüggő kockázatok 
tisztességes módon legyenek elosztva. Ezt 
az alapelvet kell alkalmazni függetlenül 
attól, hogy nemzeti vagy nemzetközi 
szerződésmintát használnak-e.

Or. de
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Indokolás

Egyes uniós tagállamokban egyre jellemzőbbé válik az a tendencia, hogy az ajánlatkérő 
szervek az általános szerződéses feltételek helyébe különleges szerződéses feltételeket 
léptetnek, és ezzel megváltoztatják a közbeszerzési projektekkel kapcsolatos kockázatok 
megosztását is. A kockázatmegosztás ilyetén megváltoztatása nemcsak a mindenkori nyertes 
ajánlattevő szerződéses helyzetére gyakorol negatív hatást, hanem az érintett országok 
általános versenykörnyezetére és magára a projektre is.

Módosítás 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Az európai összekapcsolódási 
eszközből forráshoz jutó projektek 
esetében a széles körű és tisztességes 
verseny biztosítása érdekében az 
ajánlatoknak tisztességes és átlátható 
szerződéses feltételeken kell alapulniuk, és 
a szerződés formájának illeszkednie kell a 
projekt célkitűzéseihez és körülményeihez.

Or. en

Módosítás 224
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az európai uniós érdeket szolgáló 
infrastrukturális projektek némelyikének 
esetleg szomszédos, csatlakozás előtt álló, 
illetve más harmadik országokkal kell 
összekapcsolódnia és azokon áthaladnia. 
Az európai összekapcsolódási eszköznek 
az említett infrastruktúrák 
összekapcsolására és finanszírozására 

(48) Az európai uniós érdeket szolgáló 
infrastrukturális projektek némelyikének 
esetleg szomszédos, csatlakozás előtt álló, 
illetve más harmadik országokkal kell 
összekapcsolódnia és azokon áthaladnia. 
Az európai összekapcsolódási eszköznek 
az említett infrastruktúrák 
összekapcsolására és finanszírozására 
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egyszerűbb megoldást kell kínálnia az 
uniós költségvetés belső és külső eszközei 
közötti koherencia biztosítása érdekében.

egyszerűbb megoldást kell kínálnia az 
uniós költségvetés belső és külső eszközei 
közötti koherencia biztosítása érdekében. 
Feltétlenül össze kell hangolni az Európai 
Bizottság érintett főigazgatóságainak 
munkáját annak érdekében, hogy ne 
akadályozzák e projektek, különösen a 
tengeri gyorsforgalmi utak 
megvalósítását.

Or. it

Módosítás 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az európai uniós érdeket szolgáló 
infrastrukturális projektek némelyikének 
esetleg szomszédos, csatlakozás előtt álló, 
illetve más harmadik országokkal kell 
összekapcsolódnia és azokon áthaladnia. 
Az európai összekapcsolódási eszköznek 
az említett infrastruktúrák 
összekapcsolására és finanszírozására 
egyszerűbb megoldást kell kínálnia az 
uniós költségvetés belső és külső eszközei 
közötti koherencia biztosítása érdekében.

(48) Az európai uniós érdeket szolgáló 
infrastrukturális projektek némelyikének 
esetleg szomszédos, csatlakozás előtt álló, 
illetve más harmadik országokkal kell 
összekapcsolódnia és azokon áthaladnia. 
Az európai összekapcsolódási eszköznek 
az említett infrastruktúrák 
összekapcsolására és finanszírozására 
egyszerűbb megoldást kell kínálnia az 
uniós költségvetés belső és külső eszközei 
közötti koherencia biztosítása érdekében. A 
közlekedés területén az áruszállítás 
tengeri gyorsforgalmi utak révén való 
megkönnyítése érdekében külön figyelmet 
kell fordítani a transzeurópai és a 
transzmediterrán közlekedési hálózatok 
közötti jobb összeköttetésekre. Az energia 
területén a hangsúlyt a földközi-tengeri 
villamosenergia-hálózat megvalósítására 
és – a két energiarendszer egymást 
kiegészítő jellegének strukturálása 
érdekében – az Unió, valamint a Földközi-
tenger délkeleti térségének országai 
közötti, tenger alatti közvetlen 
villamosenergia-összeköttetések 
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kiépítésére kell fordítani.

Or. fr

Módosítás 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az európai uniós érdeket szolgáló 
infrastrukturális projektek némelyikének 
esetleg szomszédos, csatlakozás előtt álló, 
illetve más harmadik országokkal kell 
összekapcsolódnia és azokon áthaladnia. 
Az európai összekapcsolódási eszköznek 
az említett infrastruktúrák 
összekapcsolására és finanszírozására 
egyszerűbb megoldást kell kínálnia az 
uniós költségvetés belső és külső eszközei 
közötti koherencia biztosítása érdekében.

(48) Az európai uniós érdeket szolgáló 
infrastrukturális projektek némelyikének 
esetleg szomszédos, csatlakozás előtt álló, 
illetve más harmadik országokkal kell 
összekapcsolódnia és azokon áthaladnia, 
például a földközi-tengeri térség délkeleti 
és keleti részén, ahol jelentős mértékű a 
napenergia, amelyet villamos 
távvezetékeken az EU-ba lehetne 
importálni. Az európai összekapcsolódási 
eszköznek az említett infrastruktúrák 
összekapcsolására és finanszírozására 
egyszerűbb megoldást kell kínálnia az 
uniós költségvetés belső és külső eszközei 
közötti koherencia biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 227
Franck Proust

Rendeletre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) A harmadik országokban működő 
vállalkozások részvétele – a projektekhez 
nyújtható tapasztalatuk és műszaki 
tudásuk révén – elengedhetetlen feltétele 
annak, hogy sikeresen 
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megvalósulhassanak az európai 
összekapcsolódási eszköz célkitűzései. 
Külön figyelmet kell fordítani 
mindazonáltal arra, hogy az említett 
vállalkozások betartsák a munka-, 
szociális és környezetvédelmi jogot. Az 
európai társadalom növekvő elvárásokat 
támaszt. Ezért az uniós és harmadik 
országbeli vállalkozások közötti egyenlő 
versenyfeltételek megteremtése érdekében 
biztosítani kell a Bizottság számára az e 
feladat ellátásához szükséges eszközöket.

Or. fr

Módosítás 228
Franck Proust

Rendeletre irányuló javaslat
48 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48c) A harmadik országokban működő 
vállalkozások Unió által finanszírozott 
projektekben való részvételéhez a 
kereskedelmi kapcsolatokban a 
kölcsönösség követelményének kell 
társulnia. Ezáltal az uniós vállalkozások 
is hasonló lehetőségekkel rendelkeznek 
majd az érintett harmadik országokban.

Or. fr

Módosítás 229
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza az európai 
összekapcsolódási eszközt, és 

E rendelet létrehozza az európai 
összekapcsolódási eszközt, és 
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meghatározza a transzeurópai hálózatok 
uniós pénzügyi támogatásának feltételeit, 
módszereit és eljárásait a közlekedési, 
energetikai és távközlési infrastruktúrák 
területén megvalósítandó projektek 
támogatása érdekében.

meghatározza a transzeurópai hálózatok 
uniós pénzügyi támogatásának feltételeit, 
módszereit és eljárásait a közlekedési, 
energetikai és távközlési infrastruktúrák 
területén, valamint azokban az 
ágazatokban megvalósítandó projektek 
támogatása érdekében, amelyek között 
szinergiák hozhatók létre.

Or. it

Módosítás 230
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza az európai 
összekapcsolódási eszközt, és 
meghatározza a transzeurópai hálózatok 
uniós pénzügyi támogatásának feltételeit, 
módszereit és eljárásait a közlekedési, 
energetikai és távközlési infrastruktúrák 
területén megvalósítandó projektek 
támogatása érdekében. 

E rendelet létrehozza az európai 
összekapcsolódási eszközt, és 
meghatározza a transzeurópai hálózatok 
uniós pénzügyi támogatásának feltételeit, 
módszereit és eljárásait a közlekedési, 
energetikai és távközlési infrastruktúrák 
területén megvalósítandó projektek 
támogatása érdekében. Az energia 
területén az európai összekapcsolódási 
eszköz segít az Uniónak abban, hogy az 
energiahatékonyság, a megújuló energia 
és az intelligens villamos átviteli és 
elosztórendszerek területén beruházásokat 
hajtson végre.

Or. en

Módosítás 231
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) „határokon átnyúló szakasz”: azok a 
szakaszok, amelyek biztosítják egy közös 
érdekű projekt folytonosságát legalább két 
tagállam vagy egy tagállam és egy 
szomszédos ország között.

2) „határokon átnyúló szakasz”: azok a 
szakaszok, amelyek biztosítják egy közös 
érdekű projekt folytonosságát legalább két 
tagállam vagy egy tagállam és egy 
szomszédos ország között, és amelyeknek 
része a tengeri kikötők hátországa, 
valamint a kikötők.

Or. en

Módosítás 232
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) „határokon átnyúló szakasz”: azok a 
szakaszok, amelyek biztosítják egy közös 
érdekű projekt folytonosságát legalább két 
tagállam vagy egy tagállam és egy 
szomszédos ország között.

2) „határokon átnyúló szakasz”: a határ 
két oldalán található legközelebbi 
csomópontok közötti kapcsolat;

Or. en

Módosítás 233
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) „határokon átnyúló szakasz”: azok a 
szakaszok, amelyek biztosítják egy közös 
érdekű projekt folytonosságát legalább két 
tagállam vagy egy tagállam és egy 
szomszédos ország között.

2) „határokon átnyúló szakasz”: azok a 
szakaszok, amelyek biztosítják egy közös 
érdekű projekt megvalósítását vagy
folytonosságát legalább két tagállam vagy 
egy tagállam és egy szomszédos ország 
között.
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Or. ro

Módosítás 234
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) „programtámogató fellépések”: az 
európai összekapcsolódási eszköz 
végrehajtásához szükséges kísérő 
intézkedések és egyedi ágazatspecifikus 
iránymutatások, mint például 
szolgáltatások (főleg technikai 
segítségnyújtás), valamint előkészítési, 
megvalósíthatósági, koordinációs, nyomon 
követési, ellenőrzési, auditálási és 
értékelési tevékenységek, amelyek 
közvetlenül ezen eszköz irányításához és 
célkitűzései megvalósításához 
szükségesek, így különösen tanulmányok, 
értekezletek, tájékoztatás, infrastruktúra 
feltérképezése, ikerintézményi 
együttműködés, információk terjesztése, 
figyelemfelkeltő és kommunikációs 
intézkedések, az információcserére 
összpontosító információtechnológiai 
hálózatokhoz kapcsolódó kiadások, 
valamint minden egyéb technikai és 
igazgatási segítségnyújtással összefüggő 
kiadások, amelyek szükségesek lehetnek 
ezen eszköz irányításához, vagy az egyedi 
ágazatspecifikus iránymutatások 
végrehajtásához;

5) „programtámogató fellépések”: az 
európai összekapcsolódási eszköz 
végrehajtásához szükséges valamennyi 
kísérő intézkedés és egyedi 
ágazatspecifikus iránymutatás, mint 
például szolgáltatások (főleg technikai 
segítségnyújtás), valamint előkészítési, 
megvalósíthatósági, koordinációs, nyomon 
követési, ellenőrzési, auditálási és 
értékelési tevékenységek, továbbá az 
érdekelt felekkel folytatott konzultációk,
amelyek közvetlenül ezen eszköz 
irányításához és célkitűzései 
megvalósításához szükségesek, így 
különösen tanulmányok, értekezletek, 
tájékoztatás, infrastruktúra feltérképezése, 
ikerintézményi együttműködés, 
információk terjesztése, figyelemfelkeltő 
és kommunikációs intézkedések, az 
információcserére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokhoz 
kapcsolódó kiadások, valamint minden 
egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtással összefüggő kiadások, 
amelyek szükségesek lehetnek ezen eszköz 
irányításához, vagy az egyedi 
ágazatspecifikus iránymutatások 
végrehajtásához;

Or. en

Indokolás

Az érintett polgárok és az érdekelt felek részvétele alapvető fontosságú az európai 
összekapcsolódási eszköz hatékony végrehajtásának támogatásában: ezért ezt be kell 
illeszteni az előkészítő tevékenységek közé és az ilyen eszköz irányításába.
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Módosítás 235
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) „programtámogató fellépések”: az 
európai összekapcsolódási eszköz 
végrehajtásához szükséges kísérő 
intézkedések és egyedi ágazatspecifikus 
iránymutatások, mint például 
szolgáltatások (főleg technikai 
segítségnyújtás), valamint előkészítési, 
megvalósíthatósági, koordinációs, nyomon 
követési, ellenőrzési, auditálási és 
értékelési tevékenységek, amelyek 
közvetlenül ezen eszköz irányításához és 
célkitűzései megvalósításához 
szükségesek, így különösen tanulmányok, 
értekezletek, tájékoztatás, infrastruktúra 
feltérképezése, ikerintézményi 
együttműködés, információk terjesztése, 
figyelemfelkeltő és kommunikációs 
intézkedések, az információcserére 
összpontosító információtechnológiai 
hálózatokhoz kapcsolódó kiadások, 
valamint minden egyéb technikai és 
igazgatási segítségnyújtással összefüggő 
kiadások, amelyek szükségesek lehetnek 
ezen eszköz irányításához, vagy az egyedi 
ágazatspecifikus iránymutatások 
végrehajtásához;

5) „programtámogató fellépések”: az 
európai összekapcsolódási eszköz 
végrehajtásához szükséges kísérő 
intézkedések és egyedi ágazatspecifikus 
iránymutatások, mint például 
szolgáltatások (főleg technikai 
segítségnyújtás), valamint előkészítési, 
megvalósíthatósági, koordinációs, nyomon 
követési, ellenőrzési, auditálási és 
értékelési tevékenységek, valamint 
környezeti hatásvizsgálatok és stratégiai 
környezeti vizsgálatok, amelyek 
közvetlenül ezen eszköz irányításához és 
célkitűzései megvalósításához 
szükségesek, így különösen tanulmányok, 
értekezletek, tájékoztatás, infrastruktúra 
feltérképezése, ikerintézményi 
együttműködés, információk terjesztése, 
figyelemfelkeltő és kommunikációs 
intézkedések, az információcserére 
összpontosító információtechnológiai 
hálózatokhoz kapcsolódó kiadások, 
valamint minden egyéb technikai és 
igazgatási segítségnyújtással összefüggő 
kiadások, amelyek szükségesek lehetnek 
ezen eszköz irányításához, vagy az egyedi 
ágazatspecifikus iránymutatások 
végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 236
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a) „konzultációs eljárás”: az a megfelelő 
és célszerű eljárás, amely magában 
foglalja az Aarhus-i Egyezménynek a 
2003/4/EK irányelvben elfogadott 
tiszteletben tartását, és amelynek révén a 
közös érdekű projekt elfogadását 
megelőzően minden érintett érdekelt féllel 
konzultálnak a létező nemzeti szabályok és 
törvények szerint, hogy kifejezhessék 
fenntartásaikat és javaslataikat a taglalt 
projekttel kapcsolatban. Az ilyen 
konzultáció megfelel a 85/337/EGK és a 
2001/42/EK irányelv rendelkezéseiben 
megállapított előírásoknak.

Or. en

Indokolás

Az érintett népesség és az érdekelt felek bevonását, részvételre való felkérését a 
megvalósíthatósági tanulmány fázisától kezdve, még mielőtt véglegesen elfogadnák a közös 
érdekű projektet, a 2001/42/EK irányelv 6. cikke írja elő, és kulcsfontosságú tényező a 
környezetet és a közegészséget érintő bármilyen kár elkerülésében.

Módosítás 237
Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal;
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Or. en

Indokolás

A szűk keresztmetszetek leküzdéséhez bizonyos esetekben korszerűsítésére vagy felújításra 
lehet szükség.

Módosítás 238
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új
infrastruktúrával, például hidakkal vagy
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új
infrastruktúra, például hidak vagy
alagutak létrehozásával vagy a meglévő 
infrastruktúra kapacitásának megnövelése 
érdekében végrehajtott jelentős 
korszerűsítéssel;

Or. en

Módosítás 239
Tanja Fajon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új

12) „szűk keresztmetszet”: a közlekedési 
ágazatban fizikai vagy technikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így hátrányosan befolyásolja a távolsági 
és a határkeresztező forgalom 
folytonosságát vagy megzavarja azt. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
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infrastruktúrával, például hidakkal vagy
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új
infrastruktúra – például hidak vagy
alagutak – létrehozásával vagy a meglévő 
infrastruktúra kapacitásának 
megnövelése érdekében végrehajtott 
jelentős korszerűsítéssel. A meglévő 
infrastruktúra korszerűsítésének 
szükségessége nem minősül szűk 
keresztmetszetnek;

Or. en

Indokolás

A „szűk keresztmetszet” fogalmát a közlekedési infrastruktúrával összefüggésben 
alkalmazzák, ezért a meghatározást is a közlekedési ágazatra kell korlátozni. A Bizottság által 
javasolt fogalommeghatározás túlságosan leszűkítő, és nem veszi figyelembe az összes olyan 
helyzetet, amely a gyakorlatban szűk keresztmetszetet eredményez. A Bizottság által javasolt 
meghatározás utolsó mondata zavaró, mivel összekeveri a szűk keresztmetszet 
fogalommeghatározását a szűk keresztmetszet megszüntetésének módjával, ezért azt törölni 
kell.

Módosítás 240
Jelko Kacin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

12) „szűk keresztmetszet”: a közlekedési 
ágazatban fizikai vagy technikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így hátrányosan befolyásolja a távolsági 
és a határkeresztező forgalom 
folytonosságát vagy megzavarja azt. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új
infrastruktúra – például hidak vagy
alagutak – létrehozásával vagy a meglévő 
infrastruktúra kapacitásának 
megnövelése érdekében végrehajtott 
jelentős korszerűsítésével;
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Or. en

Módosítás 241
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, hidak 
alatti szabad magasság, hajózható 
csatornák méretei, nyomtávok –
kezelésére alkalmas új infrastruktúrával, 
például hidakkal, hajózsilipekkel, 
sarkantyúkkal, fenékküszöbökkel vagy 
alagutakkal, vagy azáltal, hogy az 
infrastruktúra alacsonyabb minősítésű 
köztes szakaszainak minőségét a hálózat 
többi részének szintjére emelik;

Or. en

Indokolás

A szűk keresztmetszeteknek minden közlekedési módra ki kell térniük. A szűk keresztmetszetek 
új infrastruktúrával szüntethetők meg, de egyes esetekben költséghatékonyabb a meglévő 
infrastruktúra korszerűsítése.

Módosítás 242
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
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közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal;

Or. en

Módosítás 243
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

12) „szűk keresztmetszet”: a közlekedési 
ágazatban fizikai vagy technikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így hátrányosan befolyásolja a távolsági 
és a határkeresztező forgalom 
folytonosságát vagy megzavarja azt. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúra megépítésével, vagy a 
meglévő infrastruktúra kapacitásának 
javítását célzó jelentős modernizálásával, 
például hidakkal vagy alagutakkal;

Or. sl

Indokolás

A „szűk keresztmetszet” fogalmát a közlekedési infrastruktúrával összefüggésben 
alkalmazzák, ezért a meghatározást megfelelően szűkíteni kell. A Bizottság 
fogalommeghatározása nem foglalkozik az összes kulcsfontosságú körülménnyel, amelyek a 
gyakorlatban szűk keresztmetszetet eredményeznek. A meghatározás utolsó mondatát törölni 
kell, miután az csak a szűk keresztmetszetek megszüntetésének módjára utal, és ezért nem 
tartozik a meghatározáshoz.
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Módosítás 244
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető mind a 
problémák – például emelkedők, 
kanyarívek, nyomtávok – kezelésére 
alkalmas új infrastruktúrával, például 
hidakkal vagy alagutakkal, mind a
meglévő infrastruktúra korszerűsítésével, 
ami jelentős javulást eredményezhet a 
szűk keresztmetszet okozta korlátokat 
megoldó műszaki innovációk révén;

Or. en

Indokolás

A költség-haszon elemzés és a környezeti stratégiai hatásvizsgálat szerint bármilyen megfelelő 
és fenntartható megoldás választható egy szűk keresztmetszet gyorsabb és költséghatékonyabb 
módon történő megoldására, amely nem akadályozhatja adott esetben a meglévő 
infrastruktúra korszerűsítését.

Módosítás 245
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai, üzemi 
vagy szervezeti akadály, amely megzavarja 
vagy hátráltatja a közlekedési forgalom 
folytonosságát. Az ilyen akadály 
elsősorban a meglévő infrastruktúra 
hatékonyabb használatával vagy annak 
korszerűsítésével és felújításával
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infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

küszöbölhető ki. Ha ez elégtelennek 
bizonyul, szükség lehet új infrastruktúra 
kiépítésére;

Or. en

Módosítás 246
Jean-Jacob Bicep

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal,
alagutakkal, vagy ezen infrastruktúrák 
kiigazításával (elkerülő szakaszok). A 
meglévő infrastruktúra korszerűsítésének 
szükségessége nem minősül szűk 
keresztmetszetnek;

Or. fr

Módosítás 247
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 

12) „szűk keresztmetszet”: a közlekedési 
ágazatban fizikai vagy technikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így hátrányosan befolyásolja a távolsági 
vagy a határkeresztező forgalom 
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– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új
infrastruktúrával, például hidakkal vagy
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

folytonosságát vagy zavart okoz szállítási 
kapacitásában. Az ilyen akadály 
kiküszöbölhető a problémák – például 
emelkedők, kanyarívek, nyomtávok, a 
hajózható csatornák mélysége –
kezelésére alkalmas új infrastruktúra, 
például hidak, hajózsilipek, sarkantyúk, 
fenékküszöbök vagy alagutak, 
létrehozásával, jelentős korszerűsítésével 
vagy felújításával, hogy megnöveljék azok 
kapacitását, vagy azáltal, hogy az 
infrastruktúra alacsonyabb minősítésű 
köztes szakaszainak minőségét a hálózat 
többi részének szintjére emelik;

Or. en

Módosítás 248
Philip Bradbourn

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

12) „közlekedési szűk keresztmetszet”: 
fizikai akadály, amely a rendszer 
meghibásodásához vezet, így befolyásolja 
a közlekedési forgalom folytonosságát, és 
amely új infrastruktúra létrehozásával 
győzhető le;

Or. en

Indokolás

Adódhatnak olyan esetek, amikor a szűk keresztmetszet leküzdéséhez korszerűsítésre vagy 
felújításra lehet szükség. Továbbá, a torlódási problémák nem korlátozódnak a vasúti 
ágazatra, illetve a fizikai jellegű akadályokra.
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Módosítás 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

(12) „szűk keresztmetszet” a 
közlekedésben: fizikai és/vagy 
funkcionális akadály, amely a rendszer 
meghibásodásához vezet, így nagy 
távolságon befolyásolja a közlekedési 
forgalom folytonosságát, és amely új 
infrastruktúrával vagy a meglévő 
infrastruktúra jelentős korszerűsítésével 
hárítható el;

Or. fr

Indokolás

A szűk keresztmetszetekhez kapcsolódó torlódások problémáját az infrastruktúrák létesítése és 
korszerűsítése egyaránt megoldhatja. Fontos, hogy ne korlátozzák bizonyos építési munkák e 
rendelet alapján való támogathatóságát, amelyek hozzájárulnak az európai 
összekapcsolódási eszköz célkitűzéseinek eléréséhez.

Módosítás 250
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai és/vagy 
funkcionális akadály, amely a rendszer 
meghibásodásához vezet, így nagy 
távolságon befolyásolja a közlekedési 
forgalom folytonosságát. Az ilyen akadály 
kiküszöbölhető a problémák – például 
emelkedők, kanyarívek, nyomtávok –
kezelésére alkalmas új infrastruktúrával, 
például hidakkal vagy alagutakkal és/vagy 
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korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

a meglévő infrastruktúra revitalizálásával;

Or. en

Módosítás 251
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai és/vagy 
funkcionális akadály, amely a rendszer 
meghibásodásához vezet, így nagy 
távolságon befolyásolja a közlekedési 
forgalom folytonosságát, és amely új 
infrastruktúrával küszöbölhető ki. A 
meglévő infrastruktúra korszerűsítésének 
szükségessége nem minősül szűk 
keresztmetszetnek;

Or. pt

Módosítás 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai és/vagy 
funkcionális akadály, amely a rendszer 
meghibásodásához vezet, így nagy 
távolságon befolyásolja a közlekedési 
forgalom folytonosságát. Az ilyen akadály 
kiküszöbölhető új infrastruktúra 
létrehozásával vagy a meglévő 
infrastruktúra felújításával vagy 
korszerűsítésével;
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korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

Or. en

Módosítás 253
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai, üzemi 
vagy szervezeti akadály, amely megzavarja 
vagy hátráltatja a közlekedési vagy 
energetikai forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály elsősorban a meglévő 
infrastruktúra hatékonyabb használatával 
vagy annak korszerűsítésével és 
felújításával küszöbölhető ki. Ha ez 
elégtelennek bizonyul, szükség lehet új 
infrastruktúra kiépítésére;

Or. en

Módosítás 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
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alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek; az 
energia területén, az infrastruktúra 
hiánya vagy a korlátozott fizikai áramlás 
vagy a rendszer gyenge irányítása miatti 
összekapcsolódási kapacitáshiány;

Or. en

Módosítás 255
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

12) „szűk keresztmetszet”: fizikai és/vagy 
funkcionális akadály, amely a rendszer 
meghibásodásához vezet, így nagy 
távolságon befolyásolja a közlekedési 
forgalom folytonosságát. Az ilyen akadály 
kiküszöbölhető új infrastruktúrával és/vagy 
a meglévő infrastruktúra korszerűsítésével 
vagy modernizálásával;

Or. en

Módosítás 256
Jörg Leichtfried

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 

13) „szűk keresztmetszet” a 
közlekedésben: fizikai és/vagy 
funkcionális akadály, amely a rendszer 
meghibásodásához vezet, így nagy 
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ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

távolságon befolyásolja a közlekedési 
forgalom folytonosságát, és amelyet a 
meglévő infrastruktúra bővítésével vagy 
korszerűsítésével és/vagy új 
infrastruktúrával ki lehet küszöbölni;

Or. de

Indokolás

2008-ban a 40.929 km hosszú belvízi úthálózatot rendszeresen használták belvízi hajózásra. A 
szűk keresztmetszetek kiküszöbölése a legtöbb esetben a már meglévő belvízi utak javítására 
irányuló intézkedéseket jelent.

Módosítás 257
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

13) „szűk keresztmetszet”: fizikai és/vagy 
funkcionális akadály, amely a rendszer 
meghibásodásához vezet, így nagy 
távolságon befolyásolja a közlekedési 
forgalom folytonosságát. Ez a funkcionális
akadály a meglévő infrastruktúra
javításával és/vagy új infrastruktúrával 
küszöbölhető ki;

Or. de

Indokolás

A belvízi úthálózat esetén a szűk keresztmetszetek többnyire a már meglévő belvízi utak
javítására irányuló intézkedéseket igényelnek, ezért ennél a fogalommeghatározásnál 
figyelembe kell venni a belvízi szállítás különleges követelményeit.
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Módosítás 258
Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a) „elszigetelt hálózat”: egy tagállam 
vasúti hálózata vagy annak egy része a(z)
XXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatások] 3. cikkének qq) 
pontjában foglalt fogalommeghatározás 
szerint;

Or. en

Módosítás 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai összekapcsolódási eszköz 
lehetővé teszi az energetikai, közlekedési 
és távközlési ágazatban a közös érdekű 
projektek előkészítését és megvalósítását a 
transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos 
szakpolitika keretében. Különösképpen, az 
európai összekapcsolódási eszköznek 
támogatnia kell olyan projektek 
végrehajtását, amelyek célja, hogy a 
közlekedés, az energia és a távközlés 
területén új infrastruktúrákat fejlesszenek 
ki és valósítsanak meg, illetve meglévőeket 
korszerűsítsenek. E célból az európai 
összekapcsolódási eszköz a következő 
célkitűzéseket követi:

Az európai összekapcsolódási eszköz 
lehetővé teszi az energetikai, közlekedési 
és távközlési ágazatban a közös érdekű 
projektek előkészítését és megvalósítását a 
transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos 
szakpolitika keretében. Különösképpen, az 
európai összekapcsolódási eszköznek 
támogatnia kell olyan projektek 
végrehajtását, amelyek célja, hogy a 
közlekedés, az energia és a távközlés 
területén új infrastruktúrákat fejlesszenek 
ki és valósítsanak meg, illetve meglévőeket 
korszerűsítsenek és revitalizáljanak. E 
célból az európai összekapcsolódási eszköz 
a következő célkitűzéseket követi:

Or. en
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Módosítás 260
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik. E 
célkitűzés keretében különös figyelmet 
kell fordítani a természeti és demográfiai 
szempontból hátrányos helyzetű régiókra, 
különösen a legkülső régiókra.

Or. pt

Indokolás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés előmozdítására irányuló Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek elérése érdekében a tisztességes és kiegyensúlyozott fejlődésnek az 
EU valamennyi régiójára kell vonatkoznia.

Módosítás 261
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektek révén elkészült hálózatok 
részaránya, a közös érdekű projektek 
révén bevont magánberuházások 
volumene, és az EÖE-rendelet alá tartozó 
pénzügyi eszközök segítségével 
megvalósított közös érdekű projektek 
révén elkészült hálózatok részaránya 
alapján mérik.

Or. en

Módosítás 262
Jean-Jacob Bicep

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű, nagy 
teljesítményű és fenntartható 
transzeurópai hálózatok kiépítésével, ezzel 
megteremtve az egész Európai Unió 
számára a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához szükséges feltételeket
az egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet a pénzügyi eszközök és a 
közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
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ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

Or. fr

Módosítás 263
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

a) hozzájárul a korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok
intelligens, fenntartható és inkluzív 
fejlesztéséhez, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a külső 
költségek minimálisra csökkentése, a
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió javítása szempontjából 
az egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök, 
például a szennyező fizet elv 
alkalmazásából származó bevételek 
felhasználása, a közvetlen uniós támogatás 
ötvözése és az ágazatok közötti szinergiák 
kiaknázása révén. E célkitűzés 
megvalósulását a közös érdekű projektekre 
fordított magán- és közberuházások 
mértéke, és különösen az EÖE-rendelet alá 
tartozó pénzügyi eszközök segítségével 
megvalósított közös érdekű projektekre 
fordított magán- és közberuházások 
mértéke, valamint a kockázatok, 
nyereségek és veszteségek állami és 
magánbefektetők közötti megfelelő 
megosztása alapján mérik.
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Or. en

Módosítás 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik. 
Ennek meg kell felelnie a 
technológiasemlegesség, valamint a 
hatékonyság és a költségek közötti 
kiegyensúlyozott kapcsolat elvének.

Or. fr

Módosítás 265
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
szempontjából az egységes piacon, a 
pénzügyi eszközök és a közvetlen uniós 
támogatás ötvözése és az ágazatok közötti 
szinergiák kiaknázása révén. E célkitűzés 
megvalósulását a közös érdekű projektekre 
fordított beruházások hatékonysága, és 
különösen az EÖE-rendelet alá tartozó 
pénzügyi eszközök segítségével 
megvalósított közös érdekű projektek
alapján mérik.

Or. en

Indokolás

A közös érdekű projektek befejezését a várt időkereten belülre hozó beruházások 
hatékonysága az egyetlen megbízható módszer a fenntartható és inkluzív növekedéshez való 
hozzájárulás felmérésére: önmagában a magán- és közforrások százalékaránya nem biztosít 
semmilyen megbízható eredményt.

Módosítás 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű, a jövőbeni közlekedési 
forgalmat is figyelembe vevő transzeurópai 
hálózatok kiépítésével, ezzel további 
hasznot hozva az egész Európai Unió 
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és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

számára a versenyképesség és a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
szempontjából az egységes piacon, továbbá 
a magán- és állami beruházások számára 
kedvezőbb környezetet teremt a pénzügyi 
eszközök és a közvetlen uniós támogatás 
ötvözése és az ágazatok közötti szinergiák 
kiaknázása révén. E célkitűzés 
megvalósulását a közös érdekű projektekre 
fordított magán- és közberuházások 
mértéke, és különösen az EÖE-rendelet alá 
tartozó pénzügyi eszközök segítségével 
megvalósított közös érdekű projektekre 
fordított magán- és közberuházások 
mértéke alapján mérik.

Or. en

Módosítás 267
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik. E 
célkitűzés megvalósulását e közös érdekű 
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projekteknek az Európa 2020 stratégia 
átfogó céljaihoz képest mutatkozó 
kumulatív hatása alapján is mérik.

Or. en

Módosítás 268
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán-, az 
állami, vagy a köz-magán beruházások 
számára kedvezőbb környezetet teremt a 
pénzügyi eszközök és a közvetlen uniós 
támogatás ötvözése és az ágazatok közötti 
szinergiák kiaknázása révén. E célkitűzés 
megvalósulását a közös érdekű projektekre 
fordított magán-, állami, vagy köz-magán 
beruházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

Or. es

Módosítás 269
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást.

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást. E célkitűzés 
megvalósulását az e rendelet hatálya alá 
tartozó projektek révén elért európai 
célokon belüli részaránnyal mérik.

Or. en

Módosítás 270
Jean-Jacob Bicep

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást.

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
céljainak teljesítését, különösen az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást.

Or. fr

Módosítás 271
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást.

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
az 1990-es szintekhez képest 2020-ig az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást.

Or. en

Módosítás 272
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást.

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást az 
energiahatékonyságba, a megújuló 
energiába és az intelligens villamos 
átviteli és elosztórendszerekbe történő 
befektetés terén.

Or. en

Módosítás 273
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást.

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, és 
hozzájárul a 2050-ig szóló célkitűzések 
eléréséhez, ugyanakkor biztosítva a 
tagállamok közötti nagyobb szolidaritást.

Or. sv

Módosítás 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást.

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást. Az eszköz 
hatékonyságának és eredményességének 
utólagos vizsgálatára kialakított 
módszertan része a tagállamok közötti 
konzultáció is.

Or. pl

Módosítás 275
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást.

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást. E célok mellett, 
szem előtt kell tartani az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig 
történő megvalósításának ütemtervében a 
szén-dioxid-mentesítéssel kapcsolatban 
megfogalmazott hosszú távú célokat.

Or. it

Módosítás 276
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást.

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást a belföldi 
kibocsátáscsökkentés tekintetében 2030-
ra, 2040-re, illetve 2050-re 40%-ban, 
60%-ban és 80%-ban meghatározott
mérföldkövek felé történő elmozdulásban.

Or. en

Indokolás

Érdemes emlékeztetni az egyes ágazatok konkrét mérföldköveire, amelyeket az Európai 
Parlament „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
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megvalósításának ütemterve”című dokumentumról szóló állásfoglalásában tavaly februárban 
hagyott jóvá.

Módosítás 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) lehetővé teszi az Unió számára az 
energiaellátás biztonságával kapcsolatos 
cél elérését, többek között diverzifikáció 
révén;

Or. pl

Módosítás 278
Jean-Jacob Bicep

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) biztosítja a teljes egészében 
környezetbarát infrastruktúrák fejlesztését 
a(z) XXXX/2012/EU rendelet 3. cikkének 
ra) pontja szerinti előzetes 
tanulmányoknak megfelelően, figyelembe 
véve a projekteknek a biológiai 
sokféleségre, valamint a víz- és 
talajszennyezésre gyakorolt általános 
hatását.

Or. fr

Módosítás 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését1, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást.

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-
os csökkentését1, az energiahatékonyság 
20%-os növelését és a megújuló energia 
arányának 20%-ra növelését 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást.

1 Ha a feltételek megfelelőek, akár 30%-os 
csökkentését is.

1 Ha az Európai Tanács által megállapított
feltételek teljesülnek, akár 30%-os 
csökkentését is.

Or. en

Módosítás 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikk szerint meghatározott 
általános célkitűzéseken kívül az európai 
összekapcsolódási eszköznek az alábbi 
ágazatspecifikus célkitűzések 
megvalósításához is hozzá kell járulnia.

(1) A 3. cikk szerint meghatározott 
általános célkitűzések sérelme nélkül az
európai összekapcsolódási eszköz az alábbi 
ágazatspecifikus célkitűzések 
megvalósításához is hozzájárul.

Or. en

Módosítás 281
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, 
amelynek megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött új és továbbfejlesztett 
határokon átnyúló összeköttetések, és a 
közlekedési útvonalakon megszüntetett 
szűk keresztmetszetek száma alapján kell 
mérni;

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, 
amelynek megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött új és továbbfejlesztett 
határokon átnyúló összeköttetések, és a 
valamennyi közlekedési módba tartozó 
útvonalakon megszüntetett szűk 
keresztmetszetek száma alapján kell mérni;

Or. en

Módosítás 282
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, 
amelynek megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött új és továbbfejlesztett 
határokon átnyúló összeköttetések, és a 
közlekedési útvonalakon megszüntetett 
szűk keresztmetszetek száma alapján kell 
mérni;

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása
innovatív ITS útján is, amelynek 
megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött továbbfejlesztett és 
korszerűsített, határokon átnyúló 
összeköttetések, és a közlekedési 
útvonalakon megszüntetett szűk 
keresztmetszetek száma alapján kell mérni;

Or. en

Indokolás

A szűk keresztmetszetek és a hiányzó kapcsolódási pontok költséghatékony módon 
szüntethetők meg a közlekedési forgalom megfelelő ITS révén történő javításával, vagy a 
meglévő elégtelen infrastruktúra jelentős korszerűsítésével, vagy új infrastruktúra 
kiépítésével, amennyiben az teljes mértékben megfelel a költség-haszon elemzésnek és a 
stratégiai környezeti hatásvizsgálatnak.
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Módosítás 283
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, 
amelynek megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött új és továbbfejlesztett 
határokon átnyúló összeköttetések, és a 
közlekedési útvonalakon megszüntetett 
szűk keresztmetszetek száma alapján kell 
mérni;

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, 
amelynek megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött új és továbbfejlesztett 
belső és határokon átnyúló összeköttetések, 
és a közlekedési útvonalakon 
megszüntetett szűk keresztmetszetek száma 
alapján kell mérni;

Or. en

Módosítás 284
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, 
amelynek megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött új és továbbfejlesztett
határokon átnyúló összeköttetések, és a 
közlekedési útvonalakon megszüntetett 
szűk keresztmetszetek száma alapján kell 
mérni;

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése, a 
városi és regionális csomópontokkal való 
összeköttetés javítása, a hiányzó 
kapcsolódási pontok áthidalása és az ipari 
területek és helyek vasúti 
összeköttetéseinek javítása, amelynek 
megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött, a II. Világháború 
óta elhagyott vagy lezárt, de azóta 
felújított vagy helyreállított, határokon 
átnyúló szakaszok és iparvágányok száma, 
valamint a közlekedési útvonalakon 
megszüntetett szűk keresztmetszetek száma 
alapján kell mérni;

Or. en
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Módosítás 285
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, 
amelynek megvalósulását az EÖE 
támogatása segítségével létrejött új és 
továbbfejlesztett határokon átnyúló 
összeköttetések, és a közlekedési 
útvonalakon megszüntetett szűk 
keresztmetszetek száma alapján kell mérni;

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése, a 
hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása és 
a határokon átnyúló szakaszok 
összekapcsolása, amelynek megvalósulását 
az EÖE támogatása segítségével létrejött új 
és továbbfejlesztett határokon átnyúló 
összeköttetések, és a közlekedési 
útvonalakon megszüntetett szűk 
keresztmetszetek száma alapján kell mérni;

Or. es

Módosítás 286
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza alapján kell mérni;

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található, a törzshálózat követelményei 
szerint korszerűsített vasúthálózat, közúti 
és belvízi úthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hosszának növekedése
alapján kell mérni;

Or. en

Módosítás 287
Sabine Wils
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza alapján kell mérni;

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat és belvízi úthálózat
hossza alapján kell mérni;

Or. en

Indokolás

A legalacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással járó és leginkább környezetbarát közlekedési 
módokra való hivatkozással egyértelműen az összes belvízi útra és megkülönböztetés nélkül az 
uniós vasúthálózatokra kell utalni.

Módosítás 288
Philip Bradbourn

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza alapján kell mérni;

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása az e rendelet 
révén létrehozott vagy továbbfejlesztett 
hálózatokon, amelynek megvalósulását az 
EU-27 területén szűk keresztmetszetek 
nélkül futó közlekedési infrastruktúra 
hossza alapján kell mérni;

Or. en

Módosítás 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza alapján kell mérni;

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található, az e rendelet szerinti 
támogatásból épített vagy fejlesztett vasút-
és víziúthálózat hossza és a létrehozott 
tengeri gyorsforgalmi utak száma alapján 
kell mérni;

Or. fr

Indokolás

A vízi szállítás és a tengeri gyorsforgalmi utak a vasúti ágazathoz hasonlóan hosszú távon 
hozzájárulnak a közlekedés fenntarthatóságához és hatékonyságához. Ezenkívül helyénvalóbb 
a tengeri gyorsforgalmi utak e helyen való említése, hiszen (a társelőadók 38. számú 
módosításában javasoltakkal ellentétben) inkább a fenntarthatóság és a hatékonyság, 
mintsem az integrálás és az összekapcsolás célkitűzéséről van szó.

Módosítás 290
Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza alapján kell mérni;

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza alapján kell mérni, és 
biztosítani kell, hogy az törzshálózathoz 
tartozó utak kellő infrastruktúrával 
rendelkezzenek ahhoz, hogy az utakat 
használó járművek az EU-27 területén el 
legyenek látva alternatív üzemanyaggal, 
és az EU-27 területén csökkenjen a 
közúthálózaton a balesetek száma;

Or. en
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Indokolás

Fontos annak felismerése, hogy az utak a jövőben is az EU közlekedési hálózatának 
kulcsfontosságú részét jelentik majd. Ebben a tekintetben minden erőfeszítést meg kell tenni a 
szén-dioxid-mentesítés érdekében és azért, hogy az utakon közlekedő járműveket hajtó 
megújuló üzemanyagok felé mozduljunk el.

Módosítás 291
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fenntartható és hatékony közlekedés
hosszú távon való biztosítása, amelynek
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza alapján kell mérni;

ii. fenntartható és hatékony közlekedési 
hálózatok hosszú távon való biztosítása. E 
cél megvalósulását az EU-27 területén 
található, a(z) XXXX/2012/EU rendelet 
[TEN-T iránymutatás] 45. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított előírásoknak 
megfelelő vasúthálózat hossza, az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza, az EU-27 területén 
található belvízi hajóutak hossza és az 
egyes osztályokba tartozó utak hossza, 
valamint a törzshálózathoz tartozó azon 
utak hossza alapján kell mérni, amelyek 
kellő infrastruktúrával rendelkeznek 
ahhoz, hogy az utakat használó járművek 
az EU-27 területén el legyenek látva 
alternatív üzemanyaggal, és az EU-27 
területén csökkenjen a közúthálózaton a 
balesetek száma;

Or. en

Módosítás 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza alapján kell mérni;

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található, az e rendelet alapján létrehozott 
vagy továbbfejlesztett vasúthálózat hossza 
és az EU-27 területén található nagy 
sebességű vasúthálózat és víziúthálózat 
hossza alapján kell mérni;

Or. en

Módosítás 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza alapján kell mérni;

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
rövid és hosszú távon való biztosítása, 
amelynek megvalósulását a vasúti 
közlekedés modális részaránya, valamint 
az EU-27 területén található vasúthálózat 
hossza és állapota alapján kell mérni. A 
nagy sebességű vasúthálózat hossza ott 
vehető figyelembe, ahol ezek a vonalak 
részét képezik a továbbfejlesztett vasúti 
szolgáltatás egész hálózatra kiterjedő 
koncepciójának;

Or. en

Módosítás 294
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza alapján kell mérni;

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza, valamint az EU-27 
területén található tengeri és folyami 
kikötők hálózata alapján kell mérni;

Or. ro

Módosítás 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza alapján kell mérni;

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását egy tudományos 
módszertan alkalmazásával kell mérni, 
amely közgazdasági és környezetvédelmi 
szempontból világosan bizonyítja a 
finanszírozott projektek előnyeit;

Or. en

Indokolás

A fenntarthatóság és a hatékonyság mérése a vasúthálózat hossza alapján nem elégséges. 
Ennek mérésére hosszú távon megbízható módszertant kell elfogadni.

Módosítás 296
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fenntartható és hatékony közlekedés
hosszú távon való biztosítása, amelynek
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza alapján kell mérni;

ii. fenntartható és hatékony közlekedési 
rendszerek hosszú távon való biztosítása. 
E cél megvalósulását az EU-27 területén 
található, a(z) XXXX/2012/EU rendelet 
[TEN-T iránymutatás] 45. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított előírásoknak 
megfelelő vasúthálózat hossza, az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza, az EU-27 területén 
található belvízi hajóutak hossza és az 
egyes osztályokba tartozó utak hossza, 
valamint a törzshálózathoz tartozó azon 
utak hossza alapján kell mérni, amelyek 
kellő infrastruktúrával rendelkeznek 
ahhoz, hogy az utakat használó járművek 
az EU-27 területén el legyenek látva 
alternatív üzemanyaggal, és az EU-27 
területén csökkenjen a közúthálózaton a 
balesetek száma;

Or. en

Indokolás

A közúti közlekedés szén-dioxid-mentesítésének fontossága miatt egy mérőszám szükséges az 
előrelépés figyelemmel kíséréséhez.

Módosítás 297
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a tagállamok közlekedési 
infrastruktúrái és rendszerei között 
fennálló fejlettségi egyenlőtlenségek 
megszüntetése. E célkitűzés 
megvalósulását a 2004. május 1. után 
csatlakozó tagállamok autópálya- és 
gyorsforgalmi úthálózata, korszerűsített 
hagyományos és nagy sebességű 
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vasútvonalainak hossza, valamint az új 
vagy korszerűsített tengeri és belvízi
kikötőinek száma alapján kell mérni;

Or. ro

Módosítás 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának fejlesztése. E célkitűzés 
megvalósulását a vasúttal összekapcsolt 
kikötők és repülőterek száma alapján 
fogják mérni.

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának fejlesztése. E célkitűzés 
megvalósulását a vasúttal és a víziutakkal, 
illetve egymással összekapcsolt belvízi és 
tengeri kikötők és repülőterek száma, 
valamint a létrehozott multimodális 
logisztikai platformok száma alapján 
fogják mérni.

Or. fr

Indokolás

A víziúthálózattal való összekapcsolást ugyanúgy ki kell használni mint a vasúthálózattal való 
összekapcsolást. Emellett ösztönözni kell a belvízi és tengeri kikötők és a repülőterek 
egymással történő összekapcsolását.

Módosítás 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának fejlesztése. E célkitűzés 

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának fejlesztése. E célkitűzés 



AM\912704HU.doc 129/146 PE496.337v01-00

HU

megvalósulását a vasúttal összekapcsolt 
kikötők és repülőterek száma alapján
fogják mérni.

megvalósulását egy tudományos 
módszertan alkalmazásával fogják mérni, 
amely közgazdasági és környezetvédelmi 
szempontból világosan bizonyítja a 
finanszírozott projektek előnyeit.

Or. en

Indokolás

A közlekedési módok integrációjának és összekapcsolásának, valamint átjárhatóságának 
mérése a kikötők és a repülőterek száma alapján nem elégséges. Ennek mérésére hosszú távon 
megbízható módszertant kell elfogadni.

Módosítás 300
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának fejlesztése. E célkitűzés 
megvalósulását a vasúttal összekapcsolt 
kikötők és repülőterek száma alapján 
fogják mérni.

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának fejlesztése. E célkitűzés 
megvalósulását a vasúttal összekapcsolt 
ipari központok, kikötők és repülőterek 
száma alapján fogják mérni.

Or. ro

Módosítás 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának fejlesztése. E célkitűzés 
megvalósulását a vasúttal összekapcsolt 

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának és hozzáférhetőségének 
fejlesztése. E célkitűzés megvalósulását a 
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kikötők és repülőterek száma alapján 
fogják mérni.

vasúttal összekapcsolt kikötők és 
repülőterek száma alapján fogják mérni.

Or. en

Indokolás

A hozzáférhetőség olyan célkitűzés, amely szerepel a TEN-T javaslatban (a 4. cikk (1) 
bekezdésének d) pontja és a 4. cikk (2) bekezdésének k) pontja), de az EÖE-javaslat (31)
preambulumbekezdésében is. Ennek ezért tükröződnie kell az EÖE-rendeletben hangsúlyozott 
célkitűzésekben is.

Módosítás 302
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának fejlesztése. E célkitűzés 
megvalósulását a vasúttal összekapcsolt 
kikötők és repülőterek száma alapján 
fogják mérni.

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának fejlesztése. E célkitűzés 
megvalósulását a vasúttal összekapcsolt 
kikötők és repülőterek száma alapján, az 
ERTMS, az RIS és az ITS hatékony 
bevezetése alapján, valamint a zéró szén-
dioxid-kibocsátású integrált logisztikai 
irányítási rendszerekkel rendelkező városi 
területek száma alapján fogják mérni.

Or. en

Indokolás

Az integrációba és átjárhatóságba a közlekedésről szóló fehér könyvben előírtak szerint bele 
kell tartoznia mind a hálózatnak, mind az átjárható létesítmények által alkalmazott ITS vagy 
biztonság kapcsolódó mérésének, valamint a torlódással érintett városi területek 
fenntarthatóságának.

Módosítás 303
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának fejlesztése. E célkitűzés 
megvalósulását a vasúttal összekapcsolt 
kikötők és repülőterek száma alapján 
fogják mérni.

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
multimodalitásának és átjárhatóságának 
fejlesztése. E célkitűzés megvalósulását a 
vasúttal összekapcsolt kikötők, repülőterek
és közlekedési csomópontok száma alapján 
fogják mérni.

Or. en

Módosítás 304
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának fejlesztése. E célkitűzés 
megvalósulását a vasúttal összekapcsolt 
kikötők és repülőterek száma alapján 
fogják mérni.

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának fejlesztése. E célkitűzés 
megvalósulását a vasúttal összekapcsolt 
vagy összekapcsolható kikötők és 
repülőterek, multimodális logisztikai 
platformok és tengeri gyorsforgalmi utak 
száma alapján fogják mérni.

Or. es

Módosítás 305
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. modális váltás ösztönzése a 
fenntarthatóbb közlekedési módok, 
például a vasúti és a fenntartható vízi 
közlekedés irányába, hogy 
minimalizálható legyen az összes 
környezeti és társadalmi költség, beleértve 
a baleseteket, az üvegházhatású gázok 
kibocsátását, a légszennyezést, a zajt, a víz 
és a talaj szennyezését, valamint a 
biodiverzitás, az élőhelyek és az egészség 
védelmét;

Or. en

Módosítás 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. felkészülés a jövőbeni közlekedési 
forgalomra;

Or. en

Módosítás 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. valamennyi közlekedési mód szén-
dioxid-mentesítésének lehetővé tétele az 
alacsony szén-dioxid kibocsátású és 
energiahatékony közlekedési 
technológiákra való átállás, valamint 
alternatív meghajtórendszerek bevezetése 
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és az alacsony szén-dioxid kibocsátású 
gazdaság és közlekedési rendszer felé való 
átmenet támogatásához szükséges 
megfelelő infrastruktúra biztosítása 
révén;

Or. en

Módosítás 308
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a belső energiapiac további 
integrálásának, illetve a villamosenergia-
és gázhálózatok határokon átnyúló 
átjárhatóságának előmozdítása, többek 
között annak biztosításával, hogy egy 
tagállam sem szigetelődik el az európai 
hálózattól, amelynek megvalósulását a 
tagállami hálózatok hatékony 
összekapcsolódását és a belső szűk 
keresztmetszetek megszüntetését biztosító 
projektek száma alapján kell mérni;

i. a belső energiapiac további 
integrálásának, illetve a villamosenergia-
és gázhálózatok határokon átnyúló 
átjárhatóságának előmozdítása, többek 
között annak biztosításával, hogy egy 
tagállam se szigetelődjön el az európai 
hálózattól vagy ne függjön egyetlen 
forrástól, amelynek megvalósulását a 
források versenyéhez és az 
árkonvergenciához hozzájáruló, a 
tagállami hálózatok hatékony 
összekapcsolódását és a belső szűk 
keresztmetszetek megszüntetését biztosító 
projektek száma alapján kell mérni;

Or. en

Módosítás 309
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a belső energiapiac további 
integrálásának, illetve a villamosenergia-
és gázhálózatok határokon átnyúló 

i. a belső energiapiac további 
integrálásának, illetve a villamosenergia-
és gázhálózatok határokon átnyúló 
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átjárhatóságának előmozdítása, többek 
között annak biztosításával, hogy egy 
tagállam sem szigetelődik el az európai 
hálózattól, amelynek megvalósulását a
tagállami hálózatok hatékony 
összekapcsolódását és a belső szűk 
keresztmetszetek megszüntetését biztosító 
projektek száma alapján kell mérni;

átjárhatóságának előmozdítása, többek 
között annak biztosításával, hogy egy 
tagállam se szigetelődjön el az európai 
hálózattól, amelynek megvalósulását az 
egyes tagállami hálózatok szomszédos 
tagállami hálózatokkal való hatékony 
összekapcsolódását és a belső szűk 
keresztmetszetek megszüntetését biztosító 
befejezett projektek száma és a nemzeti 
fogyasztásnak az európai hálózattal való 
összekapcsolódás révén biztosítható 
hányada alapján kell mérni;

Or. en

Módosítás 310
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a belső energiapiac további 
integrálásának, illetve a villamosenergia-
és gázhálózatok határokon átnyúló
átjárhatóságának előmozdítása, többek 
között annak biztosításával, hogy egy 
tagállam sem szigetelődik el az európai 
hálózattól, amelynek megvalósulását a 
tagállami hálózatok hatékony 
összekapcsolódását és a belső szűk 
keresztmetszetek megszüntetését biztosító 
projektek száma alapján kell mérni;

i. a belső energiapiac további 
integrálásának, illetve a villamosenergia-
hálózatok átjárhatóságának előmozdítása, 
többek között az intelligens hálózatok 
fejlesztésének és a megújuló energia 
további bevonásának, valamint annak
biztosításával, hogy egy tagállam se 
szigetelődjön el az európai hálózattól;

Or. en

Módosítás 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a belső energiapiac további 
integrálásának, illetve a villamosenergia-
és gázhálózatok határokon átnyúló 
átjárhatóságának előmozdítása, többek 
között annak biztosításával, hogy egy 
tagállam sem szigetelődik el az európai 
hálózattól, amelynek megvalósulását a 
tagállami hálózatok hatékony 
összekapcsolódását és a belső szűk 
keresztmetszetek megszüntetését biztosító 
projektek száma alapján kell mérni;

i. a belső energiapiac további 
integrálásának, illetve a villamosenergia-, 
olaj- és gázhálózatok határokon átnyúló 
átjárhatóságának előmozdítása, többek 
között annak biztosításával, hogy egy 
tagállam sem szigetelődik el az európai 
hálózattól, amelynek megvalósulását a 
tagállami hálózatok hatékony 
összekapcsolódását és a belső szűk 
keresztmetszetek megszüntetését biztosító 
projektek száma alapján kell mérni;

Or. pl

Módosítás 312
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a belső energiapiac további
integrálásának, illetve a villamosenergia-
és gázhálózatok határokon átnyúló 
átjárhatóságának előmozdítása, többek 
között annak biztosításával, hogy egy 
tagállam sem szigetelődik el az európai 
hálózattól, amelynek megvalósulását a 
tagállami hálózatok hatékony 
összekapcsolódását és a belső szűk 
keresztmetszetek megszüntetését biztosító 
projektek száma alapján kell mérni;

i. mind a belső energiapiac integrálásának, 
illetve a villamosenergia- és 
földgázhálózatok határokon átnyúló 
átjárhatóságának előmozdítása, mind a 
hazai intelligens energiahálózatok
megvalósítása, annak biztosításával, hogy 
egy tagállam se szigetelődjön el az európai 
hálózattól, amelynek megvalósulását a 
tagállami hálózatok hatékony elősegítését
és a belső szűk keresztmetszetek 
megszüntetését biztosító projektek száma 
alapján kell mérni;

Or. en

Indokolás

A tagállamok közötti integráció és összekapcsolódás, miközben teljes mértékben biztosítják, 
hogy egy tagállam se szigetelődjön el, nem az egyetlen hatékony és megbízható megoldás a 
szűk keresztmetszetek megszüntetésére: a helyi intelligens energiahálózatok kifejlesztése 
hozzájárulhat a globális uniós hálózat ellenálló képességéhez.
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Módosítás 313
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a belső energiapiac további 
integrálásának, illetve a villamosenergia-
és gázhálózatok határokon átnyúló 
átjárhatóságának előmozdítása, többek 
között annak biztosításával, hogy egy 
tagállam sem szigetelődik el az európai 
hálózattól, amelynek megvalósulását a 
tagállami hálózatok hatékony 
összekapcsolódását és a belső szűk 
keresztmetszetek megszüntetését biztosító 
projektek száma alapján kell mérni;

i. a nagyobb versenynek és a belső 
energiapiac további integrálásának, illetve 
a villamosenergia- és gázhálózatok 
határokon átnyúló átjárhatóságának 
előmozdítása, többek között annak 
biztosításával, hogy egy tagállam se 
szigetelődjön el az európai hálózattól, 
amelynek megvalósulását a tagállami 
hálózatok hatékony összekapcsolódását és 
a belső szűk keresztmetszetek 
megszüntetését biztosító projektek száma 
alapján kell mérni;

Or. sv

Módosítás 314
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az Unió ellátásbiztonságának javítása, 
amelynek megvalósulását a rendszer 
ellenálló képességének alakulása és a 
rendszerműveletek biztonsága, valamint az 
ellátási források diverzifikálása, alternatív 
források és útvonalak biztosítása alapján 
kell mérni;

ii. az Unió ellátásbiztonságának javítása, 
amelynek megvalósulását a rendszer 
ellenálló képességének alakulása és a 
rendszerműveletek biztonsága, valamint az 
ellátási források, szerződő felek és 
útvonalak diverzifikálását, továbbá a belső 
sürgősségi tartalékból fedezhető hazai 
ellátás időszakának növelését biztosító, 
befejezett projektek száma alapján kell 
mérni;

Or. ro
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Módosítás 315
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az Unió ellátásbiztonságának javítása, 
amelynek megvalósulását a rendszer 
ellenálló képességének alakulása és a 
rendszerműveletek biztonsága, valamint az 
ellátási források diverzifikálása, alternatív 
források és útvonalak biztosítása alapján 
kell mérni;

ii. az Unió ellátásbiztonságának javítása, 
amelynek megvalósulását a rendszer 
ellenálló képességének alakulása és a 
rendszerműveletek biztonsága, valamint az 
ellátási források, szerződő felek és 
útvonalak diverzifikálását és jobb hazai 
kihasználását biztosító projektek száma
alapján kell mérni;

Or. en

Indokolás

A hazai intelligens energiahálózatok fejlesztése segíthet a megbízható ellátásbiztonság 
biztosításában.

Módosítás 316
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az Unió ellátásbiztonságának javítása, 
amelynek megvalósulását a rendszer 
ellenálló képességének alakulása és a 
rendszerműveletek biztonsága, valamint 
az ellátási források diverzifikálása, 
alternatív források és útvonalak 
biztosítása alapján kell mérni;

ii. az Unió energiafüggetlenségének
javítása, amelynek megvalósulását az 
intelligens hálózatok megvalósításának
alakulása és az energetikai 
infrastruktúrába tartozó eszközök 
optimális hasznosítása alapján kell mérni, 
amely az energiahatékonyság 
fokozódásához és a megosztott megújuló 
energiaforrások integrációjához vezet;

Or. en
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Módosítás 317
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az Unió ellátásbiztonságának javítása, 
amelynek megvalósulását a rendszer 
ellenálló képességének alakulása és a 
rendszerműveletek biztonsága, valamint az 
ellátási források diverzifikálása, alternatív 
források és útvonalak biztosítása alapján 
kell mérni;

ii. az Unió ellátásbiztonságának javítása, 
amelynek megvalósulását a rendszer 
ellenálló képességének alakulása és a 
rendszerműveletek biztonsága, valamint az 
ellátási források, az ellátást biztosító 
kétirányú összeköttetések, a szerződő felek 
és az útvonalak diverzifikálását biztosító 
projektek száma alapján kell mérni;

Or. en

Módosítás 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az Unió ellátásbiztonságának javítása, 
amelynek megvalósulását a rendszer 
ellenálló képességének alakulása és a 
rendszerműveletek biztonsága, valamint az 
ellátási források diverzifikálása, alternatív 
források és útvonalak biztosítása alapján 
kell mérni;

ii. az Unió ellátásbiztonságának javítása
mind a villamosenergia-, mind a 
gázágazatban, amelynek megvalósulását a 
rendszer ellenálló képességének és 
hatékonyságának alakulása és a 
rendszerműveletek biztonsága, valamint a 
hazai megújuló energiaforrásokhoz való 
hozzáférést és az ellátási források, a 
szerződő felek és az útvonalak 
diverzifikálását lehetővé tévő projektek 
száma alapján kell mérni;

Or. en
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Módosítás 319
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezetvédelemhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével és szén-dioxid-hálózatok 
kialakításával, amelynek megvalósulását a 
megújuló energia termelőhelytől a főbb 
fogyasztási központokig és tárolóhelyekig 
való továbbítása, valamint az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében 
támogatásban részesülő projektek indítása 
révén megakadályozott széndioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez, 
valamint a környezet és a közegészség
védelméhez, különösen a megújuló 
forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével, amelynek megvalósulását a
megújuló energia termelőhelytől a főbb 
fogyasztási központokig és tárolóhelyekig 
való továbbítása, valamint az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében 
támogatásban részesülő projektek indítása 
révén megakadályozott szén-dioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.

Or. en

Indokolás

A célkitűzés a megújuló energiaforrásból származó energia integrált fejlesztésére vonatkozik, 
míg a szén-dioxid-hálózatok fejlesztése nem kapcsolódik a megújuló forrásokhoz.

Módosítás 320
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez
és a környezetvédelemhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével és szén-dioxid-hálózatok 
kialakításával, amelynek megvalósulását a 
megújuló energia termelőhelytől a főbb 
fogyasztási központokig és tárolóhelyekig 

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez,
a környezetvédelemhez és az Unió 
éghajlati céljaihoz, az Unió 
energiaigényének csökkentésével és a 
megújuló forrásból származó energia
átviteli és elosztóhálózatokba való
integrálásával, amelynek megvalósulását a 
megújuló energiának az Unióban 



PE496.337v01-00 140/146 AM\912704HU.doc

HU

való továbbítása, valamint az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében 
támogatásban részesülő projektek indítása 
révén megakadályozott széndioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.

felhasznált összes energiához viszonyított 
százalékos aránya, az intelligens 
villamosenergia-hálózatok száma,
valamint az európai összekapcsolódási 
eszköz keretében támogatásban részesülő 
projektek megvalósításával felhasznált 
összes energia alapján kell mérni.

Or. en

Módosítás 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezetvédelemhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével és szén-dioxid-hálózatok 
kialakításával, amelynek megvalósulását a 
megújuló energia termelőhelytől a főbb 
fogyasztási központokig és tárolóhelyekig 
való továbbítása, valamint az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében 
támogatásban részesülő projektek indítása 
révén megakadályozott széndioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezetvédelemhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével, szén-dioxid-hálózatok 
kialakításával és a fenntartható 
közlekedésbe való beruházással, amelynek 
megvalósulását a megújuló energia 
termelőhelytől a főbb fogyasztási 
központokig és tárolóhelyekig való 
továbbítása, valamint az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében 
támogatásban részesülő projektek indítása 
révén megakadályozott szén-dioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.

Or. en

Módosítás 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezetvédelemhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével és szén-dioxid-hálózatok 
kialakításával, amelynek megvalósulását a 
megújuló energia termelőhelytől a főbb 
fogyasztási központokig és tárolóhelyekig 
való továbbítása, valamint az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében 
támogatásban részesülő projektek indítása 
révén megakadályozott széndioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezetvédelemhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével és szén-dioxid-hálózatok 
kialakításával, amelynek megvalósulását a 
megújuló energia termelőhelytől a főbb 
fogyasztási központokig és tárolóhelyekig 
való továbbítása, a megengedett 
keresletoldali visszajelzés aránya, 
valamint az európai összekapcsolódási 
eszköz keretében támogatásban részesülő 
projektek indítása révén megakadályozott 
szén-dioxid-kibocsátás mértéke alapján kell 
mérni.

Or. en

Indokolás

A projekteket annak alapján kell megítélni, hogy az igény milyen mértékben módosítható 
felfelé vagy lefelé.

Módosítás 323
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezet védelméhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével és szén-dioxid-hálózatok
kialakításával, amelynek megvalósulását a 
megújuló energia termelőhelytől a főbb 
fogyasztási központokig és tárolóhelyekig 
való továbbítása, valamint az EÖE-
támogatásban részesülő projektek indítása 
révén megakadályozott széndioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezet védelméhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével és intelligens 
energiahálózatok kialakításával, amelynek 
megvalósulását a megújuló energia 
termelőhelytől a főbb fogyasztási 
központokig és tárolóhelyekig való 
továbbítása, az EÖE-támogatásban 
részesülő projektek indítása révén 
megakadályozott szén-dioxid-kibocsátás



PE496.337v01-00 142/146 AM\912704HU.doc

HU

mértéke, valamint az európai energetikai 
rendszerbe integrált megújuló 
energiaforrásokból származó 
összteljesítmény alapján kell mérni.

Or. it

Módosítás 324
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezetvédelemhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével és szén-dioxid-hálózatok 
kialakításával, amelynek megvalósulását a 
megújuló energia termelőhelytől a főbb 
fogyasztási központokig és tárolóhelyekig 
való továbbítása, valamint az EÖE-
támogatásban részesülő projektek indítása 
révén megakadályozott széndioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezetvédelemhez, különösen az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésével és a megújuló forrásból
származó energia elosztóhálózatokba való 
integrálásának erősítésével, amelynek 
megvalósulását a megújuló energia 
termelőhelytől a főbb fogyasztási 
központokig és tárolóhelyekig való 
továbbítása, valamint az EÖE-
támogatásban részesülő projektek indítása 
révén megakadályozott szén-dioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.

Or. sv

Módosítás 325
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
alkalmazásának elterjesztése, többek között 
a kis és közepes vállalkozások (kkv-k) 
között, amelynek megvalósulását széles 

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
alkalmazásának elterjesztése, többek között 
a kis és közepes vállalkozások (kkv-k) 
között, amelynek megvalósulását széles 
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sávú és szupergyors széles sávú hálózat 
lefedettségének szintje és a 100 Mbps-nél 
nagyobb széles sávú előfizetéssel 
rendelkező háztartások száma alapján kell 
mérni;

sávú és szupergyors széles sávú hálózat 
lefedettségének szintje és a 100 Mbps és 
annál nagyobb széles sávú előfizetéssel 
rendelkező háztartások száma alapján kell 
mérni;

Or. en

Módosítás 326
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
alkalmazásának elterjesztése, többek között 
a kis és közepes vállalkozások (kkv-k) 
között, amelynek megvalósulását széles 
sávú és szupergyors széles sávú hálózat 
lefedettségének szintje és a 100 Mbps-nél 
nagyobb széles sávú előfizetéssel 
rendelkező háztartások száma alapján kell 
mérni;

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
alkalmazásának elterjesztése, többek között 
a kis és közepes vállalkozások (kkv-k) 
között, annak biztosításával, hogy 2020-ig 
minden európai hozzáférjen a 100 Mbps, 
és az uniós háztartások 50%-a hozzáférjen 
az 1 Gbit-es vagy annál nagyobb
sebességhez;

Or. en

Módosítás 327
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
alkalmazásának elterjesztése, többek között 
a kis és közepes vállalkozások (kkv-k) 
között, amelynek megvalósulását széles 
sávú és szupergyors széles sávú hálózat 
lefedettségének szintje és a 100 Mbps-nél 

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
alkalmazásának elterjesztése, többek között 
a kis és közepes vállalkozások (kkv-k) 
között, annak biztosításával, hogy 2020-ig 
minden európai hozzáférjen a 100 Mbps, 
és az uniós háztartások 50%-a hozzáférjen 
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nagyobb széles sávú előfizetéssel 
rendelkező háztartások száma alapján kell 
mérni;

az 1 Gbit-es vagy annál nagyobb 
sebességhez;

Or. en

Módosítás 328
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
alkalmazásának elterjesztése, többek között 
a kis és közepes vállalkozások (kkv-k) 
között, amelynek megvalósulását széles 
sávú és szupergyors széles sávú hálózat 
lefedettségének szintje és a 100 Mbps-nél 
nagyobb széles sávú előfizetéssel 
rendelkező háztartások száma alapján kell 
mérni;

i. a széles sávú szolgáltatások iránti 
kereslet ösztönzése és megteremtése az 
online nemzeti közszolgáltatások 
összekapcsolódásának és 
átjárhatóságának, valamint e hálózatok 
elérhetőségének előmozdításával, 
amelynek megvalósulását az online 
közszolgáltatásokat használó polgárok és 
vállalatok százaléka és az ilyen 
szolgáltatások határokon átnyúló 
elérhetősége alapján kell mérni;
ia. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
alkalmazásának elterjesztése pénzügyi 
eszközök révén a meglévő és a növekvő 
kereslet kielégítése érdekében, többek 
között a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
között, amelynek megvalósulását széles 
sávú és szupergyors széles sávú hálózat 
lefedettségének szintje és a 100 Mbps-nél 
nagyobb széles sávú előfizetéssel 
rendelkező háztartások száma alapján kell 
mérni;

Or. en

Módosítás 329
James Elles
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
alkalmazásának elterjesztése, többek között
a kis és közepes vállalkozások (kkv-k)
között, amelynek megvalósulását széles 
sávú és szupergyors széles sávú hálózat
lefedettségének szintje és a 100 Mbps-nél 
nagyobb széles sávú előfizetéssel 
rendelkező háztartások száma alapján kell 
mérni;

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása a 
munkahelyteremtés és a növekedés 
érdekében és alkalmazásának elterjesztése, 
különösen a kis- és középvállalkozások
összekapcsolására, hogy 
versenyképesebbé váljanak; ennek során 
a széles sávú és szupergyors hálózati
lefedettség elérendő mutatójának az 
európai digitális menetrend 
célkitűzéseinek mielőbbi teljes körű 
megvalósítása céljából 100 Mbps fölött 
kell lennie;

Or. en

Módosítás 330
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
azok alkalmazásának elterjesztése, többek 
között a kis és közepes vállalkozások
között, amelynek megvalósulását a széles 
sávú és szupergyors széles sávú internet 
lefedettség szintje, valamint a 100 Mbps-
nél nagyobb széles sávú internet 
előfizetéssel rendelkező háztartások száma 
alapján kell mérni;

i. nem utolsó sorban az Unió különböző 
térségei között fennálló digitális szakadék 
felszámolása érdekében a gyors és 
szupergyors széles sávú hálózatok 
kiépítésének felgyorsítása és azok 
alkalmazásának elterjesztése, többek között 
a kis- és középvállalkozások között,
amelynek megvalósulását a széles sávú és 
szupergyors széles sávú internet lefedettség 
szintje, valamint a 100 Mbps-nél nagyobb 
széles sávú internet előfizetéssel 
rendelkező háztartások száma alapján kell 
mérni;

Or. it
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Módosítás 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az online nemzeti közszolgáltatások 
összekapcsolódásának és átjárhatóságának, 
valamint e hálózatok elérhetőségének 
előmozdítása, amelynek megvalósulását az 
online közszolgáltatásokat használó 
magánszemélyek és vállalkozások aránya, 
illetve az ilyen szolgáltatások határokon 
átnyúló elérhetősége alapján kell mérni.

ii. az online nemzeti közszolgáltatások 
összekapcsolódásának és átjárhatóságának, 
valamint e hálózatok elérhetőségének 
előmozdítása, amelynek megvalósulását az 
online közszolgáltatásokat használó 
magánszemélyek és vállalkozások aránya, 
illetve az ilyen szolgáltatások határokon 
átnyúló elérhetősége alapján kell mérni. 
Ennek viszont elő kell segítenie az ilyen 
szolgáltatások iránti kereslet ösztönzését, 
valamint a működési költségek 
csökkentését, a szóban forgó 
közszolgáltatásokban a foglalkoztatás 
szintjének megőrzése mellett.

Or. en


