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Módosítás 1
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
-A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-A. tekintettel a munkavállalók 
tájékoztatásáról és a velük folytatott 
konzultációról, a szerkezetátalakítás 
előrejelzéséről és kezeléséről szóló, a 
Bizottsághoz intézett ajánlásokat 
tartalmazó 2013. január 15-i európai 
parlamenti állásfoglalásra és különösen 
az ajánlásokon alapuló jogalkotási 
javaslat Bizottság általi előterjesztésére 
irányuló kérésre,

Or. it

Módosítás 2
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
-B preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-B. tekintettel az „E-segélyhívó 
szolgáltatás: egy új 112-es szolgáltatás a 
polgárok számára” című 2012. július 3-i 
európai parlamenti állásfoglalásra,

Or. it

Módosítás 3
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az európai 1. hangsúlyozza, hogy az európai 
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gépjárműiparra vonatkozó cselekvési 
tervnek holisztikus megközelítést kell 
követnie, a szabályozást infrastrukturális 
beruházásokkal, valamint a keresletet és a 
humán tőkét növelő lépésekkel egészítve 
ki; úgy véli ennek kapcsán, hogy a fejlett 
technológiák terén tett beruházások, 
beleértve a közúti biztonság javítására, a 
szén-dioxid kibocsátás, valamint a 
szennyezőanyag- és zajkibocsátás 
csökkentésére tett lépéseket, alapvető 
fontosságúak a hozzáadott érték
létrehozása és a munkahelyteremtés 
szempontjából;

gépjárműiparra vonatkozó cselekvési 
tervnek holisztikus megközelítést kell 
követnie, a szabályozást infrastrukturális 
beruházásokkal, valamint a keresletet 
növelő és a magasan képzett munkaerőt 
előmozdító lépésekkel egészítve ki; úgy 
véli ennek kapcsán, hogy a fejlett 
technológiák kibontakoztatásának 
előmozdítására irányuló kutatás és 
fejlesztés terén tett beruházások, beleértve 
a közúti biztonság javítására, a szén-dioxid-
kibocsátás, valamint a szennyezőanyag- és 
zajkibocsátás csökkentésére tett lépéseket, 
alapvető fontosságúak az Unió 
versenyképességének fenntartása és az 
uniós hozzáadott érték előmozdítása, 
valamint a gépjárműiparon belüli
munkahelyteremtés és növekedés 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 4
Franz Obermayr

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az európai 
gépjárműiparra vonatkozó cselekvési 
tervnek holisztikus megközelítést kell 
követnie, a szabályozást infrastrukturális 
beruházásokkal, valamint a keresletet és a 
humán tőkét növelő lépésekkel egészítve 
ki; úgy véli ennek kapcsán, hogy a fejlett 
technológiák terén tett beruházások, 
beleértve a közúti biztonság javítására, a 
szén-dioxid kibocsátás, valamint a 
szennyezőanyag- és zajkibocsátás 
csökkentésére tett lépéseket, alapvető 
fontosságúak a hozzáadott érték 
létrehozása és a munkahelyteremtés 
szempontjából;

1. hangsúlyozza, hogy az európai 
gépjárműiparra vonatkozó cselekvési 
tervnek holisztikus megközelítést kell 
követnie, a szabályozást infrastrukturális 
beruházásokkal, valamint a keresletet és a 
humán tőkét növelő lépésekkel egészítve 
ki; úgy véli ennek kapcsán, hogy a fejlett 
technológiák terén tett beruházások, 
beleértve a közúti biztonság javítására, a 
szén-dioxid-kibocsátás, valamint a 
szennyezőanyag- és zajkibocsátás 
csökkentésére tett lépéseket, alapvető 
fontosságúak a hozzáadott érték 
létrehozása és a munkahelyteremtés 
szempontjából; rámutat az energiaigényes 
beszállítói ágazat – például az acél- és 
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vegyipar – magas energiaköltségeire, és 
ezért a gépjárműipar versenyképességének 
biztosítása érdekében kéri a cselekvési terv 
uniós energiapolitikával való 
összehangolását is;

Or. de

Módosítás 5
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az európai 
gépjárműipar sikeres jövőjének 
legfontosabb tényezője az európai belső 
piac, mivel egyrészt járműpiacként olyan 
közös műszaki szabványokat hoz létre a 
környezetvédelemre, a 
közlekedésbiztonságra, a 
termékbiztonságra és a zajkibocsátásra 
vonatkozóan 500 millió fogyasztó 
tekintetében, amelyek a belső piac 
határain túl is érvényesülnek, és 
jelentőséggel bírnak más iparágak 
számára; másrészt állami és magán 
kutatóintézetek révén a jövőképes 
gépjárműipar számára hasznos 
élvonalbeli kutatási lehetőségeket kínál;

Or. de

Módosítás 6
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy európai szinten –
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többek között a Horizont 2020, az EBB 
által nyújtott finanszírozás és az Európai 
Szociális Alap révén – ambiciózus 
beruházásokat kell végrehajtani a javasolt 
stratégia támogatása érdekében;

Or. en

Módosítás 7
Preslav Borissov

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram létrehozását, és 
kéri a forrásaihoz való hozzáférés 
megkönnyítését; hangsúlyozza a 
kutatásba és az innovációba való 
beruházás fontosságát annak érdekében, 
hogy az Unió versenyképes maradhasson 
a globális piacon a gépjárműipar minden 
területén, ideértve a közúti közlekedés 
biztonságát, a minőségi ügyfélszolgálatot, 
a környezetbarát mobilitást, a fejlett 
technológiákat és a magas hozzáadott 
értékkel rendelkező termékeket; ösztönzi 
az Európai Beruházási Bank forrásainak 
felhasználását e projektek 
finanszírozásához;

Or. en

Módosítás 8
Preslav Borissov

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és az 
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Európai Parlamentet, hogy 
gondoskodjanak kellő rugalmasságról a 
gépjárműipart szabályozó jogalkotási 
keret tekintetében annak érdekében, hogy 
gyorsan lehessen reagálni a gépjárműipar 
versenyképességét alátámasztó összes új 
technológiai fejleményre és innovációra, 
és ki lehessen terjeszteni rájuk a 
szabályozást;

Or. en

Módosítás 9
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. figyelmeztet arra, hogy az európai 
belső piacnak nemcsak gépjárművek 
gyártását és forgalmazását kell szolgálnia, 
hanem a gépjárművek, gépjármű-
alkatrészek és beépített nyersanyagok 
újrahasznosíthatóságát is;

Or. de

Módosítás 10
Kerstin Westphal

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a „gépjármű” 
mint ipari termék gyártását és elkészítését 
olyan értéklánc előzi meg, amelyhez az 
európai beszállítói ágazat alapvetően 
hozzájárul, és hogy ez a beszállítói ágazat 
éppúgy ki van téve az európai és 
világszintű kihívásoknak; ez a beszállítói 
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ágazat az innováció révén lendületet ad az 
európai gépjárművek jövőjének, valamint 
saját kapcsolódó piacát is megteremti a 
pót- és cserealkatrészek számára; ez a 
kapcsolódó piac és résztvevői 
egyenrangúak a kész gépjármű piacával 
és gyártóival, amiből adódóan a 
termékekkel kapcsolatos tájékoztatás és az 
információk kezelése tekintetében is 
egyenlő jogokkal rendelkeznek;

Or. de

Módosítás 11
Preslav Borissov

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy az eredeti berendezések 
európai gyártóinak kis- és közepes méretű 
alkatrész-beszállítói fontos szerepet 
játszanak a gépjárműipar fejlődése 
szempontjából; továbbá rámutat, hogy az 
ágazaton belüli kkv-k kulcsfontosságú 
újítók, és sajnálja, hogy sokan közülük 
nehézségekkel küzdenek, amikor az 
Európai Beruházási Bankon keresztül 
forrásokhoz kívánnak hozzájutni; kéri e 
helyzet javítását, különösen a COSME (a 
vállalkozások versenyképességét és a kis-
és középvállalkozásokat segítő program) 
keretében rendelkezésre álló forrásokhoz 
való hozzáférés megkönnyítése által;

Or. en

Módosítás 12
Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy a nemzeti előírások 
lehetetlenné teszik a gépjármű-beállítások 
és -pótalkatrészek belső piacának 
létrehozását; nyomatékosan felszólítja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatokat az ágazat harmonizálására és 
továbbfejlesztésére vonatkozóan;

Or. de

Módosítás 13
Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az alternatív üzemanyaggal 
működő járművek piacának erősítésére tett 
javaslatokat, és sürgeti a megfelelő 
infrastruktúra fejlesztésének prioritássá 
tételét, a megfelelő, európai és nemzeti 
szintű beruházások, és a jogalkotási 
javaslat gyors elfogadása révén, továbbá az 
elektromos járműveket feltöltésére szolgáló 
készülékek csatlakozói közös 
szabványának kialakításával;

2. üdvözli az alternatív üzemanyaggal 
működő járművek piacának erősítésére tett 
javaslatokat, ugyanakkor megállapítja, 
hogy az európai elektromos mobilitás 
fejlődése vontatottan halad előre; sürgeti a 
megfelelő infrastruktúra fejlesztésének 
prioritássá tételét, a megfelelő, európai és 
nemzeti szintű beruházások, és a 
jogalkotási javaslat gyors elfogadása révén, 
továbbá az elektromos járművek
feltöltésére szolgáló készülékek csatlakozói 
közös szabványának kialakításával;

Or. de

Módosítás 14
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az alternatív üzemanyaggal 
működő járművek piacának erősítésére tett 
javaslatokat, és sürgeti a megfelelő 
infrastruktúra fejlesztésének prioritássá 
tételét, a megfelelő, európai és nemzeti 
szintű beruházások, és a jogalkotási 
javaslat gyors elfogadása révén, továbbá
az elektromos járműveket feltöltésére 
szolgáló készülékek csatlakozói közös 
szabványának kialakításával;

2. üdvözli az alternatív üzemanyaggal 
működő járművek piacának erősítésére tett 
javaslatokat, és sürgeti a szükséges 
infrastruktúra fokozatos kiépítését célzó 
intézkedések prioritássá tételét, a 
megfelelő, európai és nemzeti szintű 
beruházások ösztönzése és az elektromos 
járművek feltöltésére szolgáló készülékek 
csatlakozóira vonatkozó közös szabvány 
és más kapcsolódó szabványok gyors 
elfogadása révén; felhívja a Bizottságot, 
hogy szükség esetén tegye meg a 
megfelelő jogalkotási javaslatokat;

Or. en

Módosítás 15
Kerstin Westphal

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az alternatív üzemanyaggal 
működő járművek piacának erősítésére tett 
javaslatokat, és sürgeti a megfelelő 
infrastruktúra fejlesztésének prioritássá 
tételét, a megfelelő, európai és nemzeti 
szintű beruházások, és a jogalkotási 
javaslat gyors elfogadása révén, továbbá 
az elektromos járműveket feltöltésére 
szolgáló készülékek csatlakozói közös 
szabványának kialakításával;

2. üdvözli az alternatív üzemanyaggal 
működő járművek piacának erősítésére tett 
javaslatokat, és sürgeti a megfelelő 
infrastruktúra fejlesztésének prioritássá 
tételét, a megfelelő, európai és nemzeti 
szintű beruházások, továbbá az alternatív 
üzemanyagokra és meghajtórendszerekre 
vonatkozó közös szabványok révén, 
például az elektromos járművek
feltöltésére szolgáló készülékek csatlakozói 
közös szabványáról szóló jogalkotási 
javaslat gyors elfogadásán keresztül;

Or. de
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(COM(2013)0018 – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának bevezetéséről)

Módosítás 16
Franz Obermayr

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az alternatív üzemanyaggal 
működő járművek piacának erősítésére tett 
javaslatokat, és sürgeti a megfelelő 
infrastruktúra fejlesztésének prioritássá 
tételét, a megfelelő, európai és nemzeti 
szintű beruházások, és a jogalkotási 
javaslat gyors elfogadása révén, továbbá az 
elektromos járműveket feltöltésére szolgáló 
készülékek csatlakozói közös 
szabványának kialakításával;

2. üdvözli az alternatív üzemanyaggal 
működő vagy elektromos járművek 
piacának erősítésére tett javaslatokat, és 
sürgeti a megfelelő infrastruktúra 
fejlesztésének és a vonatkozó technológiák 
előmozdításának prioritássá tételét, a 
megfelelő, európai és nemzeti szintű 
beruházások, és a jogalkotási javaslat gyors 
elfogadása révén, az elektromos járművek
feltöltésére szolgáló készülékek csatlakozói 
közös szabványán és az elektromos 
járművek teljesítményét javító 
technológiák és gyártási folyamatok 
előmozdításán keresztül;

Or. de

Módosítás 17
Preslav Borissov

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az alternatív üzemanyaggal 
működő járművek piacának erősítésére tett 
javaslatokat, és sürgeti a megfelelő 
infrastruktúra fejlesztésének prioritássá 
tételét, a megfelelő, európai és nemzeti 
szintű beruházások, és a jogalkotási 
javaslat gyors elfogadása révén, továbbá az 
elektromos járműveket feltöltésére szolgáló 
készülékek csatlakozói közös 
szabványának kialakításával;

2. üdvözli az alternatív üzemanyaggal 
működő járművek piacának erősítésére tett 
javaslatokat, és sürgeti a megfelelő 
infrastruktúra fejlesztésének prioritássá 
tételét, a megfelelő, európai és nemzeti 
szintű beruházások, és a jogalkotási 
javaslat gyors elfogadása révén, továbbá az 
elektromos járművek feltöltésére szolgáló 
készülékek csatlakozói közös 
szabványának kialakításával; emlékeztet 
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arra, hogy pozitívan kell hozzáállni az 
elektromos járművek meghajtására 
irányuló innovatív alternatív 
megoldásokhoz, például az 
üzemanyagcella-technológiához;

Or. en

Módosítás 18
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az alternatív üzemanyaggal 
működő járművek piacának erősítésére tett 
javaslatokat, és sürgeti a megfelelő 
infrastruktúra fejlesztésének prioritássá 
tételét, a megfelelő, európai és nemzeti 
szintű beruházások, és a jogalkotási 
javaslat gyors elfogadása révén, továbbá az 
elektromos járműveket feltöltésére szolgáló 
készülékek csatlakozói közös 
szabványának kialakításával;

2. üdvözli az alternatív üzemanyaggal 
működő járművek piacának erősítésére tett 
javaslatokat, és sürgeti a megfelelő 
infrastruktúra fejlesztésének prioritássá 
tételét, a megfelelő, európai szintű 
beruházások – köztük az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz megfelelő 
finanszírozása – és nemzeti szintű 
beruházások, és a jogalkotási javaslat gyors 
elfogadása révén, továbbá az elektromos 
járművek feltöltésére szolgáló készülékek 
csatlakozói közös szabványának 
kialakításával;

Or. en

Módosítás 19
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az alternatív üzemanyaggal 
működő járművek piacának erősítésére tett 
javaslatokat, és sürgeti a megfelelő 
infrastruktúra fejlesztésének prioritássá 

2. nyugtázza az alternatív üzemanyaggal 
működő járművek piacának erősítésére tett 
javaslatokat, és sürgeti a megfelelő 
infrastruktúra fejlesztésének prioritássá 
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tételét, a megfelelő, európai és nemzeti 
szintű beruházások, és a jogalkotási 
javaslat gyors elfogadása révén, továbbá az 
elektromos járműveket feltöltésére szolgáló 
készülékek csatlakozói közös 
szabványának kialakításával;

tételét, a megfelelő, európai és nemzeti 
szintű beruházások, és a jogalkotási 
javaslat gyors elfogadása révén, továbbá az 
elektromos járművek feltöltésére szolgáló 
készülékek csatlakozói közös 
szabványának kialakításával;

Or. en

Módosítás 20
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli az üzemanyag-címkézési 
rendszer kialakítására irányuló javaslatot, 
amelynek révén a fogyasztók könnyen 
érthető tájékoztatást kaphatnak a 
járműveik és a kínált üzemanyagok 
kompatibilitásáról;

Or. en

Módosítás 21
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. az egységes piac jobb működésének 
érdekében ki kell szélesíteni az európai 
szabványokat, a tanúsítvánnyal ellátott 
pótalkatrészek és az Unión belül 
jóváhagyott alkatrészek gyártására 
alapozva;

Or. en
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Módosítás 22
Preslav Borissov

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az európai gépjárműipar 
fejlesztése nem függhet csak az exporttól, 
hanem a hazai kereslet élénkítésére is 
összpontosítania kell, köz- és 
magánberuházások, valamint az európai 
polgárok vásárlóerejének növelése révén;

3. úgy véli, hogy az európai gépjárműipar 
fejlesztésének jelentős részben az exportot 
is ösztönöznie kell, és egyidejűleg a hazai
kereslet tisztességes verseny általi 
élénkítésére is összpontosítania kell;
buzdítja az európai gépjárműipart, hogy 
az innováción és technológiai vezető 
szerepén keresztül továbbra is minőségi 
termékeket szolgáltasson, hogy vonzó 
maradjon az uniós polgárok számára;

Or. en

(A szöveget át kell fogalmazni, mert az export vonatkozásában negatívnak tűnik. A 
járműkivitelt nem szabad elhanyagolni, hanem ösztönözni kell, mivel fontos bevételi forrást 

jelent az európai gépjárműipar számára.)

Módosítás 23
Franz Obermayr

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az európai gépjárműipar 
fejlesztése nem függhet csak az exporttól, 
hanem a hazai kereslet élénkítésére is 
összpontosítania kell, köz- és 
magánberuházások, valamint az európai 
polgárok vásárlóerejének növelése révén;

3. úgy véli, hogy az európai gépjárműipar 
fejlesztése nem függhet csak az exporttól, 
hanem a hazai kereslet élénkítésére is 
összpontosítania kell, köz- és 
magánberuházások, valamint az európai 
polgárok vásárlóerejének növelése révén; 
rámutat, hogy az állami beruházások 
jellege és mértéke nem vezethet az ágazat 
hosszú távú versenyképességének a túlzott 
állami támogatás miatti későbbi 
romlásához;

Or. de
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Módosítás 24
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az európai gépjárműipar 
fejlesztése nem függhet csak az exporttól, 
hanem a hazai kereslet élénkítésére is 
összpontosítania kell, köz- és 
magánberuházások, valamint az európai 
polgárok vásárlóerejének növelése révén;

3. úgy véli, hogy az európai gépjárműipar 
ereje nem függhet csak az 
exportbevételektől, hanem a hazai kereslet 
élénkítésére is összpontosítania kell, köz-
és magánberuházások, valamint az európai 
polgárok vásárlóerejének javítása révén;

Or. en

Módosítás 25
Preslav Borissov

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy a különböző 
tagállamokban különféle intézkedésekkel 
segítik elő az új és üzemanyag-hatékony, 
alacsony kibocsátású járművek 
vásárlását; ösztönzi e bevált gyakorlatok 
megosztását; felhívja a tagállamokat, 
hogy mérlegeljék innovatív adópolitikák 
bevezetését az uniós polgárok új és 
környezetbarát gépkocsik vásárlására való 
ösztönzése érdekében;

Or. en

Módosítás 26
Sergio Gaetano Cofferati
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. szorgalmazza a keresletoldali 
intézkedések szorosabb összehangolását, 
beleértve a pénzügyi ösztönzőket és az 
adópolitikát, mind a járművek, mind az 
üzemanyagok tekintetében; kéri a 
Bizottságot, hogy a pénzügyi ösztönzőkre 
vonatkozó iránymutatásokat kövessék 
kötelezőbb érvényű lépések, amelyek 
egyenlő feltételeket biztosítanak, és az 
egész Európai Unióban hozzájárulnak az 
iparág versenyképességéhez;

4. szorgalmazza a keresletoldali 
intézkedések szorosabb összehangolását, 
beleértve a pénzügyi ösztönzőket és az 
adópolitikát, mind a járművek, mind az 
üzemanyagok tekintetében; kéri a 
Bizottságot, hogy a pénzügyi ösztönzőkre 
vonatkozó iránymutatásokat kövessék 
kötelezőbb érvényű lépések, amelyek 
egyenlő feltételeket biztosítanak, és az 
egész Európai Unióban hozzájárulnak az 
iparág versenyképességéhez; úgy véli, 
hogy a keresletoldali intézkedéseknek, 
valamint a mindennapos költségekkel és 
feltételekkel kapcsolatos intézkedéseknek 
a biztonságosabb és környezetbarátabb 
járművek vásárlása felé kell terelniük a 
fogyasztókat;

Or. en

Módosítás 27
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. szorgalmazza a keresletoldali 
intézkedések szorosabb összehangolását, 
beleértve a pénzügyi ösztönzőket és az 
adópolitikát, mind a járművek, mind az 
üzemanyagok tekintetében; kéri a 
Bizottságot, hogy a pénzügyi ösztönzőkre 
vonatkozó iránymutatásokat kövessék 
kötelezőbb érvényű lépések, amelyek 
egyenlő feltételeket biztosítanak, és az 
egész Európai Unióban hozzájárulnak az 
iparág versenyképességéhez;

4. szorgalmazza a keresletoldali 
intézkedések szorosabb összehangolását, 
beleértve a pénzügyi ösztönzőket és az 
adópolitikát, mind a járművek, mind az 
üzemanyagok tekintetében; kéri a 
Bizottságot, hogy a pénzügyi ösztönzőkre 
vonatkozó iránymutatásokat kövessék 
olyan lépések, amelyek egyenlő 
feltételeket biztosítanak, és az egész 
Európai Unióban hozzájárulnak az iparág 
versenyképességéhez;

Or. en
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Módosítás 28
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. szorgalmazza a keresletoldali 
intézkedések szorosabb összehangolását, 
beleértve a pénzügyi ösztönzőket és az 
adópolitikát, mind a járművek, mind az 
üzemanyagok tekintetében; kéri a 
Bizottságot, hogy a pénzügyi ösztönzőkre 
vonatkozó iránymutatásokat kövessék 
kötelezőbb érvényű lépések, amelyek 
egyenlő feltételeket biztosítanak, és az 
egész Európai Unióban hozzájárulnak az 
iparág versenyképességéhez;

4. szorgalmazza a keresletoldali 
intézkedések szorosabb összehangolását, 
beleértve a pénzügyi ösztönzőket és az 
adókedvezményeket, mind a járművek, 
mind az üzemanyagok tekintetében; kéri a 
Bizottságot, hogy a pénzügyi ösztönzőkre 
vonatkozó iránymutatásokat kövessék 
kötelezőbb érvényű lépések, amelyek 
egyenlő feltételeket biztosítanak, és az 
egész Európai Unióban hozzájárulnak az 
iparág versenyképességéhez;

Or. en

Módosítás 29
Thomas Händel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. szorgalmazza a keresletoldali 
intézkedések szorosabb összehangolását, 
beleértve a pénzügyi ösztönzőket és az 
adópolitikát, mind a járművek, mind az 
üzemanyagok tekintetében; kéri a 
Bizottságot, hogy a pénzügyi ösztönzőkre 
vonatkozó iránymutatásokat kövessék 
kötelezőbb érvényű lépések, amelyek 
egyenlő feltételeket biztosítanak, és az 
egész Európai Unióban hozzájárulnak az 
iparág versenyképességéhez;

4. szorgalmazza a keresletoldali 
intézkedések szorosabb összehangolását, 
beleértve a pénzügyi ösztönzőket és az 
adópolitikát, mind a járművek, mind az 
üzemanyagok tekintetében; kéri a 
Bizottságot, hogy a pénzügyi ösztönzőkre 
vonatkozó iránymutatásokat kövessék
kötelezőbb érvényű lépések, amelyek 
hasonló feltételeket biztosítanak, és az 
egész Európai Unióban hozzájárulnak az 
iparág versenyképességéhez;

Or. de



PE514.565v01-00 18/30 AM\940183HU.doc

HU

Módosítás 30
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. Elismeri az állami beavatkozás fontos 
szerepét a szektorban zajló bármilyen 
jellegű szerkezetátalakítás negatív 
társadalmi következményei minimális 
szintre szorításának biztosítása terén. úgy 
véli, hogy szükség van egy – jogalkotási 
aktust is magában foglaló – európai 
keretre a változások előrejelzése és a 
szerkezetátalakítás társadalmi 
következményeinek enyhítése, valamint a 
belső piac torzulásának elkerülése 
érdekében;

törölve

Or. en

Módosítás 31
Preslav Borissov

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. Elismeri az állami beavatkozás fontos 
szerepét a szektorban zajló bármilyen 
jellegű szerkezetátalakítás negatív 
társadalmi következményei minimális 
szintre szorításának biztosítása terén. úgy 
véli, hogy szükség van egy – jogalkotási 
aktust is magában foglaló – európai 
keretre a változások előrejelzése és a 
szerkezetátalakítás társadalmi 
következményeinek enyhítése, valamint a 
belső piac torzulásának elkerülése 
érdekében;

5. elismeri az állami beavatkozás fontos 
szerepét a szektorban zajló bármilyen 
jellegű szerkezetátalakítás negatív 
társadalmi következményei minimális 
szintre szorításának biztosítása terén;
hangsúlyozza, hogy az egyes 
gépjárműgyártók felelősek a megfelelő 
megoldás megtalálásáért, amikor 
kihívásokkal szembesülnek, és emlékeztet 
arra, hogy a termelési kapacitás 
csökkentésére irányuló kiigazítási tervek 
nem róhatnak további terheket az 
adófizetőkre;
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Or. en

Módosítás 32
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. Elismeri az állami beavatkozás fontos 
szerepét a szektorban zajló bármilyen 
jellegű szerkezetátalakítás negatív 
társadalmi következményei minimális 
szintre szorításának biztosítása terén. úgy 
véli, hogy szükség van egy – jogalkotási 
aktust is magában foglaló – európai 
keretre a változások előrejelzése és a 
szerkezetátalakítás társadalmi 
következményeinek enyhítése, valamint a 
belső piac torzulásának elkerülése 
érdekében;

5. elismeri az állami beavatkozás fontos 
szerepét a szektorban zajló bármilyen 
jellegű ipari szerkezetátalakítás negatív 
társadalmi következményei minimális 
szintre szorításának biztosítása terén;
egyidejűleg elismeri, hogy kezelni kell az 
uniós gépjárműipar szerkezeti 
többletkapacitását, különben a hosszú 
távú versenyképesség visszafordíthatatlan 
károkat szenved; úgy véli, hogy a CARS 
2020 cselekvési terv jó európai keretet 
biztosít a változásokra való felkészüléshez, 
az ipari versenyképesség, a kkv-k és a 
beszállítói lehetőségek fellendítéséhez, 
valamint a szerkezeti átalakítás társadalmi 
hatásának enyhítéséhez; 

Or. en

Módosítás 33
Thomas Händel

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. Elismeri az állami beavatkozás fontos 
szerepét a szektorban zajló bármilyen 
jellegű szerkezetátalakítás negatív 
társadalmi következményei minimális 
szintre szorításának biztosítása terén. úgy 
véli, hogy szükség van egy – jogalkotási 
aktust is magában foglaló – európai keretre 

5. elismeri az állami beavatkozás fontos 
szerepét a szektorban zajló bármilyen 
jellegű szerkezetátalakítás negatív 
társadalmi következményeinek 
minimalizálása, illetve elkerülése terén;
különös hangsúlyt fektet a 
szerkezetátalakítás hosszú távú 



PE514.565v01-00 20/30 AM\940183HU.doc

HU

a változások előrejelzése és a 
szerkezetátalakítás társadalmi 
következményeinek enyhítése, valamint a 
belső piac torzulásának elkerülése 
érdekében;

tervezésére, amely a foglalkoztatási 
szükséglet esetleges változása esetén 
egyaránt biztosítja a szakképzés révén 
történő foglalkoztatást, valamint az új 
termelési formákra és üzleti modellekre 
való zökkenőmentes áttérést; úgy véli, 
hogy szükség van egy – jogalkotási aktust 
is magában foglaló – európai keretre a 
változások előrejelzése és a 
szerkezetátalakítás társadalmi 
következményeinek enyhítése, valamint a 
belső piac torzulásának elkerülése 
érdekében;

Or. de

Módosítás 34
Franz Obermayr

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. Elismeri az állami beavatkozás fontos 
szerepét a szektorban zajló bármilyen 
jellegű szerkezetátalakítás negatív 
társadalmi következményei minimális 
szintre szorításának biztosítása terén. úgy 
véli, hogy szükség van egy – jogalkotási 
aktust is magában foglaló – európai keretre 
a változások előrejelzése és a 
szerkezetátalakítás társadalmi 
következményeinek enyhítése, valamint a 
belső piac torzulásának elkerülése 
érdekében;

5. elismeri az arányos és célzott állami 
beavatkozás fontos szerepét a szektorban 
zajló bármilyen jellegű szerkezetátalakítás 
negatív társadalmi következményei 
minimális szintre szorításának biztosítása 
terén; úgy véli, hogy szükség van egy –
jogalkotási aktust is magában foglaló –
európai keretre a változások előrejelzése és 
a szerkezetátalakítás társadalmi 
következményeinek enyhítése, valamint a 
belső piac torzulásának elkerülése 
érdekében;

Or. de

Módosítás 35
Preslav Borissov

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli a Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap és az Európai 
Szociális Alap felállítását, és kéri azok 
optimális és célzott felhasználását a 
gépjárműiparon belüli szerkezeti 
átalakítások esetén, különösen az érintett 
munkavállalók átképzéséhez, 
továbbképzéséhez és áthelyezéséhez, 
valamint az érintett régiók 
támogatásához;

Or. en

Módosítás 36
Kerstin Westphal

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat, hogy a gépjármű-
végtermékhez vezető értéklánc az új 
meghajtási technológiák és az alternatív 
üzemanyagok következtében erőteljes 
átalakuláson megy keresztül, és hogy ez 
egyes esetekben hátrányos 
következményekkel járhat az értékláncban 
közreműködő munkavállalókra nézve;
ezért konkrét hatásvizsgálatot kér a 
Bizottságtól az európai belső piac említett 
technológiai átalakulásának szociális 
következményeire vonatkozóan;

Or. de

Módosítás 37
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket 
a magas szintű fogyasztóvédelem, az 
átláthatóság és a biztonság garantálása 
érdekében a használtautó-piacon is,
valamint a szennyező és kevésbé 
biztonságos járművek fokozatos kivezetése 
érdekében;

6. kéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal 
együtt ösztönözzön lépéseket a magas 
szintű fogyasztóvédelem, az átláthatóság és 
a biztonság garantálása érdekében a 
használtautó-piacon; üdvözli a műszaki 
vizsgálatról szóló rendeletben foglalt 
ajánlást, amely szerint minden 
vizsgálatnál rögzíteni kell a megtett 
kilométerek számát; úgy véli, hogy a 
„gépjárműútlevél” belgiumi rendszeréhez 
hasonló kezdeményezéseket európai 
szabvánnyal lehetne ösztönözni; 
megjegyzi, hogy a gépjármű-átruházások 
esetében szükséges ismételt regisztráció 
eljárásának a megtett kilométerek 
számával kapcsolatos, határokon átnyúló 
hamisítást is vissza kell szorítania; 
támogatja a szennyező és kevésbé 
biztonságos járművek forgalomból való
fokozatos kivonását ösztönző 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 38
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket 
a magas szintű fogyasztóvédelem, az 
átláthatóság és a biztonság garantálása 
érdekében a használtautó-piacon is, 
valamint a szennyező és kevésbé 
biztonságos járművek fokozatos kivezetése 
érdekében;

6. kéri a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket 
a magas szintű fogyasztóvédelem, az 
átláthatóság és a biztonság garantálása 
érdekében a használtautó-piacon is;

Or. en
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Módosítás 39
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket 
a magas szintű fogyasztóvédelem, az 
átláthatóság és a biztonság garantálása 
érdekében a használtautó-piacon is, 
valamint a szennyező és kevésbé 
biztonságos járművek fokozatos kivezetése 
érdekében;

6. kéri a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket 
a magas szintű fogyasztóvédelem, az 
átláthatóság és a biztonság garantálása 
érdekében a használtautó-piacon is, 
valamint a szennyező és kevésbé 
biztonságos járművek fokozatos kivezetése 
érdekében, valamint kéri a Bizottságot, 
hogy szabványosítsa a használt autók 
környezetbarát újrafeldolgozására 
vonatkozó előírásokat;

Or. en

Módosítás 40
Preslav Borissov

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket 
a magas szintű fogyasztóvédelem, az 
átláthatóság és a biztonság garantálása 
érdekében a használtautó-piacon is, 
valamint a szennyező és kevésbé 
biztonságos járművek fokozatos kivezetése 
érdekében;

6. kéri a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket 
a magas szintű fogyasztóvédelem, az 
átláthatóság és a biztonság garantálása 
érdekében a használtautó-piacon is, 
valamint a szennyező és kevésbé 
biztonságos járművek fokozatos kivezetése 
érdekében; ugyanakkor kivételt kell tenni 
a COM(2012)0380 számú, rendeletre 
irányuló javaslatban1 meghatározott 
muzeális jellegű gépjárművek esetében;

Or. en

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és 
a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
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Módosítás 41
Kerstin Westphal

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az európai belső 
piacnak a muzeális jellegű gépjárművek 
fenntartói, tulajdonosai és vezetői 
számára, valamint az e téren 
tevékenykedő vállalkozások és 
munkavállalók számára is teret és 
támogatást kell biztosítania, mivel a 
muzeális jellegű gépjárművek ápolása, 
használata és fenntartása nemcsak 
kulturális és idegenforgalmi, hanem – a 
muzeális jellegű járművek számának 
folyamatos növekedésével – gazdasági 
jelentőséggel is bír; ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy a muzeális jellegű 
gépjármű fogalommeghatározását szűkre 
kell szabni, mivel e járművek számának 
folyamatos növekedésére tekintettel az 
egyébként csekély, biztonsági és 
környezetvédelmi szempontból 
kedvezőtlen hatásukat – amely muzeális 
jellegükből és ezáltal az új gépjárművekre 
vonatkozó szabványoktól való eltérésükből 
adódik – korlátok között kell tartani;

Or. de

Módosítás 42
Kerstin Westphal

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy a 
jövőben töltse be jobban az „okos” és 
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előrelátó jogszabály-kezdeményező 
szerepét, hogy hosszú távú tervezési 
biztonságot nyújtson az iparágnak és 
ezáltal biztosítsa annak 
versenyképességét, továbbá közvetlen 
következményként nagyobb átláthatóságot 
teremtsen a fogyasztók számára az új 
gépjárművekkel kapcsolatban;
hangsúlyozza, hogy a jövőben 
tervezhetőbbé és összehangoltabbá kell 
tenni a gépjárműiparra vonatkozó új és 
közös szabványok megalkotását; ennek 
során figyelembe kell venni a 
termékciklusokat;

Or. de

Módosítás 43
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a Bizottságot, hogy kezelje a 
fogyasztók félrevezetésének problémáját a 
járművek fogyasztása és környezeti 
teljesítménye terén; kéri egy új menetciklus 
módszerének és eljárásának mihamarabbi
kidolgozását.

7. kéri a Bizottságot, hogy kezelje a 
fogyasztók nem mérvadó információkkal 
való félrevezetésének problémáját a 
járművek fogyasztása és környezeti 
teljesítménye terén; támogatja az új 
menetciklus módszerének és eljárásainak
tervezett kidolgozását, és kéri ezek 
haladéktalan bevezetését;

Or. en

Módosítás 44
Preslav Borissov

Véleménytervezet
7 bekezdés



PE514.565v01-00 26/30 AM\940183HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a Bizottságot, hogy kezelje a 
fogyasztók félrevezetésének problémáját a 
járművek fogyasztása és környezeti 
teljesítménye terén; kéri egy új menetciklus 
módszerének és eljárásának mihamarabbi 
kidolgozását.

7. kéri a Bizottságot, hogy kezelje a 
fogyasztók megtévesztő információkkal 
való félrevezetésének problémáját a 
járművek fogyasztása és környezeti 
teljesítménye terén; kéri egy új menetciklus 
módszerének és eljárásának mihamarabbi 
kidolgozását.

Or. en

Módosítás 45
Preslav Borissov

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet arra, hogy a regionális és 
helyi hatóságoknak hatáskörüktől 
függően többféle eszköz van a kezükben a 
gépjárműipar tevékeny támogatásához, 
különösen az elektromos autók 
előmozdításának területén a 
parkolóhelyekkel való gazdálkodás, 
valamint az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúráiba való beruházáshoz 
nyújtott igazgatási támogatás révén;
ösztönzi e gyakorlatok európai szintű 
cseréjét és hatékony koordinálását; kéri az 
uniós források célzott és optimalizált 
felhasználását, összhangban az adott 
régió egyedi fejlesztési szükségleteivel;

Or. en

Módosítás 46
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. kitart amellett, hogy – különösen az L 
kategóriájú járművek vonatkozásában –
tökéletesíteni kell a jelenlegi biztonsági 
előírásokat; emellett javítani kell a 
tehergépjárművekre vonatkozó 
követelményeket és az aláfutás elleni 
védelmet;

Or. de

Módosítás 47
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. elvárja az Európai Bizottságtól és a 
tagállamoktól, hogy fordítsanak 
fokozottabb erőfeszítéseket a közúti 
közlekedés biztonságára, intézkedéseket 
hozva a járművekre, az infrastruktúrára 
és a járművezetői magatartásra 
vonatkozóan; ezzel összefüggésben 
emlékeztet az Európai Parlament 2012. 
július 3-i állásfoglalására, amelyben kérte 
az e-segélyhívó rendszer gyors 
elfogadását, és pontos kívánalmakat 
fogalmazott meg az adatvédelmet, az 
érintett szereplők hatásköreinek 
tisztázását, a technológiasemlegességet és 
a fogyasztók számára biztosítandó 
átláthatóságot illetően; emlékeztet továbbá 
a Parlament azon kérésére, hogy az e-
segélyhívó rendszer alapjául egy 
interoperábilis és nyílt hozzáférésű, 
lehetséges jövőbeli fedélzeti alkalmazások 
és szolgáltatások nyújtására alkalmas 
platform szolgáljon, amely megfelel a 
biztonsági és adatvédelmi előírásoknak, és 
lehetővé teszi a fogyasztók számára a 
szabad választást, a szolgáltatók számára 
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pedig a szabad hozzáférést;

Or. en

Módosítás 48
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. megerősíti a típusjóváhagyásról szóló 
keretirányelv felülvizsgálata iránti 
támogatását, és várakozással tekint a 
Bizottsággal való együttműködés és a 
folyamat során az érdekelt felekkel való 
párbeszéd ösztönzése elé;

Or. en

Módosítás 49
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. rámutat a gépjárműágazat különböző 
szereplői, különösen a gyártók és a 
kereskedőik közötti konstruktív, átlátható 
és tiszteleten alapuló kapcsolatok 
szükségességére, elkerülendő az egyensúly 
erősebb fél felé történő eltolódását, ami a 
fogyasztókra nézve is hátrányokkal 
járhat;

Or. it

Módosítás 50
Malcolm Harbour
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Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy arányossági vizsgálatokat végez a 
meglévő jogszabályi követelményekhez 
javasolt végrehajtási intézkedésekre 
vonatkozóan; tudomásul veszi, hogy az L 
kategóriájú járművekre vonatkozó, 
illetéktelen beavatkozással szembeni és 
párolgási kibocsátásokkal kapcsolatos 
követelményeket érintő aggályait 
kifejezetten elismerték;

Or. en

Módosítás 51
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. hangsúlyozza a nemzetközi 
szabályozási harmonizáció jelentőségét az 
európai gépjárműipar globális 
versenyképességének megalapozása 
tekintetében; támogatja az 1958-as 
UNECE-megállapodás reformját és egy 
nemzetközi típus-jóváhagyási rendszer 
(IWVTA) kidolgozását; felhívja a 
Bizottságot, hogy vonja be jobban a 
Parlamentet a globális partnerek politikai 
támogatásának biztosítása érdekében, 
növelve e kulcsfontosságú projektek 
ismertségét;

Or. en
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Módosítás 52
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. sajnálja az Elnökök Értekezlete 
határozatát, amely tiltja az európai 
parlamenti képviselők részvételét a 
CARS2020-ról folytatott vitákban;
megjegyzi, hogy sok másik képviseleti 
szervezet és tagállami politikus is részt 
vesz bennük; kéri az Elnökök Értekezletét, 
hogy vizsgálja felül e határozatot, 
tekintettel a CARS 2020 keretében 
kidolgozásra kerülő, a gépjárműipar 
jövőjét érintő javaslatok jelentőségére;
megjegyzi, hogy mivel a CARS 2020-ból 
következő jogszabályokat a Parlament 
alaposan meg fogja vizsgálni és a 
Parlament is fogja jóváhagyni, a 
szakpolitikai csoportokban való részvétel 
nem ássa alá a Parlament függetlenségét.

Or. en


