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Módosítás 1
Bernd Lange

Véleménytervezet
- 1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy a mobilitás szerepe 
kulcsfontosságú Európában: egyrészt a 
hatékony és fenntartható közlekedés 
fellendíti a gazdaság teljesítőképességét és 
lehetővé teszi a lakosság számára a 
társadalmi életben való részvételt, 
másrészt a mobilitás az európai ipar 
magja, amely számos munkahelyet 
biztosít;

Or. de

Módosítás 2
Antonio Cancian

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy ítéli meg, hogy a különböző 
szállítási módok energiahatékonysága az 
elmúlt években növekedett, aminek 
következtében a kilométerenkénti CO2-
kibocsátás jelentősen csökkent;
mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a 
károsanyag-kibocsátás terén elért javulást a 
közlekedési ágazatban, különösen pedig a 
közúti közlekedésben tapasztalható 
folyamatos keresletnövekedés 
hatástalanította; emlékeztet arra, hogy a 
CO2-kibocsátás 40%-a a városi övezetek 
torlódásaiból ered, és hogy az egyéb 
károsanyag-kibocsátás 70%-át a járművek 
okozzák;

1. tudomásul veszi, hogy a különböző 
szállítási módok energiahatékonysága az 
elmúlt években növekedett, aminek 
következtében a kilométerenkénti CO2-
kibocsátás jelentősen csökkent;
mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a 
károsanyag-kibocsátás terén elért javulást a 
közlekedési ágazatban, különösen pedig a 
közúti közlekedésben tapasztalható 
folyamatos keresletnövekedés 
hatástalanította; emlékeztet arra, hogy a 
CO2-kibocsátás 40%-a a városi övezetek 
torlódásaiból ered, és hogy az egyéb 
károsanyag-kibocsátás 70%-át a járművek 
okozzák, és ezzel a városi övezetek a NOx 
és az emberi egészségre különösen káros 
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finom részecskék (PM10) kibocsátásának 
második legnagyobb forrását jelentik;
rámutat, hogy a legkorszerűbb 
kibocsátáscsökkentési technológiákat nem 
csupán az újonnan gyártott gépjárművek, 
hanem az utakon közlekedő valamennyi 
gépjármű esetében alkalmazni kell;

Or. it

Módosítás 3
Anni Podimata

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy ítéli meg, hogy a különböző 
szállítási módok energiahatékonysága az 
elmúlt években növekedett, aminek 
következtében a kilométerenkénti CO2-
kibocsátás jelentősen csökkent; 
mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a 
károsanyag-kibocsátás terén elért javulást a 
közlekedési ágazatban, különösen pedig a 
közúti közlekedésben tapasztalható 
folyamatos keresletnövekedés 
hatástalanította; emlékeztet arra, hogy a 
CO2-kibocsátás 40%-a a városi övezetek 
torlódásaiból ered, és hogy az egyéb 
károsanyag-kibocsátás 70%-át a járművek 
okozzák;

1. úgy ítéli meg, hogy a különböző 
szállítási módok energiahatékonysága a 
következő években tovább növekedhet, 
aminek következtében a kilométerenkénti 
CO2-kibocsátás jelentősen csökkenne, és 
sajnálja, hogy a károsanyag-kibocsátás 
terén elért javulást a közlekedési 
ágazatban, különösen pedig a közúti 
közlekedésben tapasztalható folyamatos 
keresletnövekedés hatástalanította;
emlékeztet arra, hogy a CO2-kibocsátás 
40%-a a városi övezetek torlódásaiból 
ered, és hogy az egyéb károsanyag-
kibocsátás 70%-át a járművek okozzák;

Or. fr

Módosítás 4
Edit Herczog

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. úgy ítéli meg, hogy a különböző 
szállítási módok energiahatékonysága az 
elmúlt években növekedett, aminek 
következtében a kilométerenkénti CO2-
kibocsátás jelentősen csökkent;
mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a 
károsanyag-kibocsátás terén elért javulást a 
közlekedési ágazatban, különösen pedig a 
közúti közlekedésben tapasztalható 
folyamatos keresletnövekedés 
hatástalanította; emlékeztet arra, hogy a 
CO2-kibocsátás 40%-a a városi övezetek 
torlódásaiból ered, és hogy az egyéb 
károsanyag-kibocsátás 70%-át a járművek 
okozzák;

1. úgy ítéli meg, hogy a különböző 
szállítási módok energiahatékonysága az 
elmúlt években növekedett, aminek 
következtében a kilométerenkénti CO2-
kibocsátás jelentősen csökkent;
mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a 
károsanyag-kibocsátás terén elért javulást a 
közlekedési ágazatban, különösen pedig a 
közúti közlekedésben tapasztalható 
folyamatos keresletnövekedés 
hatástalanította; emlékeztet arra, hogy a 
CO2-kibocsátás 40%-a a városi övezetek 
torlódásaiból ered, és hogy az egyéb 
károsanyag-kibocsátás 70%-át a járművek 
okozzák; fenntartja, hogy a CO2
kibocsátás csökkentésére irányuló 
bármely új megoldást minden előfeltétel 
nélkül tekintetbe kell venni;

Or. en

Módosítás 5
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
rendszernek a lehető legjobb választási 
lehetőségeket kell kínálnia, a fenntartható 
megoldásokat ötvözve a hatékony 
szolgáltatásnyújtással; megjegyzi, hogy a 
különböző közlekedési módok jobb 
integrációja javítani fogja az egész 
közlekedési rendszer általános 
hatékonyságát;

Or. en
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Módosítás 6
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy ítéli meg, hogy a tengeri folyosók, 
illetve a tengeri és vasúti közlekedés 
fejlesztése olcsóbb és ökológiai 
szempontból előnyösebb, ezért 
prioritásnak kell lennie;

Or. ro

Módosítás 7
Paul Rübig

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy ítéli meg, hogy kizárólag egy 
interoperábilis közlekedési rendszer teheti 
lehetővé, hogy a jövőben jobban ötvözzük 
a különböző szállítási módok alkalmazását 
és ekképpen növeljük az
energiamegtakarításokat; hangsúlyozza, 
hogy e célból a külső költségeket be kell
építeni az árakba a különböző szállítási 
módok alkalmazásának kiegyensúlyozása, 
illetve – lehetőség és szükség szerint – a 
legkevésbé szennyező szállítási mód
alkalmazásának előmozdítása érdekében;

2. úgy véli, hogy kizárólag egy 
interoperábilis közlekedési rendszer teheti 
lehetővé, hogy a jövőben jobban ötvözzük 
a különböző szállítási módok alkalmazását 
és ekképpen növeljük az
energiamegtakarítást; ezért úgy ítéli meg, 
hogy a helyzet sürgősségére tekintettel 
nagyobb fontosságot kell tulajdonítani a 
különböző szállítási módok
összehangolásának (a komodalitásnak), 
minőségi meghajtókat kell alkalmazni 
minden egyes szállítási mód megerősítése
érdekében és azok potenciális 
lehetőségeivel összhangban, a különböző 
szállítási módokat ezáltal egyetlen 
integrált szállítási hálózatban 
összeolvasztva;

Or. de
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Módosítás 8
Lara Comi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy ítéli meg, hogy kizárólag egy 
interoperábilis közlekedési rendszer teheti 
lehetővé, hogy a jövőben jobban ötvözzük 
a különböző szállítási módok alkalmazását 
és ekképpen növeljük az 
energiamegtakarításokat; hangsúlyozza, 
hogy e célból a külső költségeket be kell 
építeni az árakba a különböző szállítási 
módok alkalmazásának kiegyensúlyozása, 
illetve – lehetőség és szükség szerint – a
legkevésbé szennyező szállítási mód
alkalmazásának előmozdítása érdekében;

2. úgy ítéli meg, hogy kizárólag egy 
interoperábilis és a különböző szállítási
módokat kombináló (komodális) európai 
közlekedési rendszer kialakítása teheti 
lehetővé az energiahatékonyság növelését;
hangsúlyozza e tekintetben a külső
költségek internalizálásának fontosságát, 
mint a különböző szállítási módok
kiegyensúlyozott alkalmazásának
visszaállítására, illetve – lehetőség szerint 
– a kevésbé szennyező szállítási módok
alkalmazásának előmozdítására irányuló 
lehetséges kiegészítő megoldást, így 
csökkentve az európai közlekedési 
rendszer energiaigényét, valamint a CO2, 
NOx, és PM10 kibocsátásokat;

Or. it

Módosítás 9
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy ítéli meg, hogy kizárólag egy 
interoperábilis közlekedési rendszer teheti 
lehetővé, hogy a jövőben jobban ötvözzük 
a különböző szállítási módok alkalmazását 
és ekképpen növeljük az 
energiamegtakarításokat; hangsúlyozza,
hogy e célból a külső költségeket be kell 
építeni az árakba a különböző szállítási 
módok alkalmazásának kiegyensúlyozása, 
illetve – lehetőség és szükség szerint – a 
legkevésbé szennyező szállítási mód 

2. úgy ítéli meg, hogy kizárólag egy 
interoperábilis közlekedési rendszer teheti 
lehetővé, hogy a jövőben jobban ötvözzük 
a különböző szállítási módok alkalmazását 
és ekképpen növeljük az 
energiamegtakarításokat;  hangsúlyozza e 
tekintetben a hatékonyabb, magas 
minőségű, az átlagos utazóközönség 
számára elérhető árú tömegközlekedési 
hálózatok előmozdítását célzó külső
költségek internalizálásának fontosságát,
a különböző szállítási módok 
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alkalmazásának előmozdítása érdekében; alkalmazásának kiegyensúlyozása, illetve –
lehetőség és szükség szerint – a legkevésbé 
szennyező szállítási mód alkalmazásának 
előmozdítása érdekében;

Or. pt

Módosítás 10
Lena Ek

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy ítéli meg, hogy kizárólag egy 
interoperábilis közlekedési rendszer teheti 
lehetővé, hogy a jövőben jobban ötvözzük 
a különböző szállítási módok alkalmazását 
és ekképpen növeljük az 
energiamegtakarításokat; hangsúlyozza, 
hogy e célból a külső költségeket be kell 
építeni az árakba a különböző szállítási 
módok alkalmazásának kiegyensúlyozása, 
illetve – lehetőség és szükség szerint – a 
legkevésbé szennyező szállítási mód 
alkalmazásának előmozdítása érdekében;

2. úgy ítéli meg, hogy kizárólag egy 
interoperábilis közlekedési rendszer teheti 
lehetővé, hogy a jövőben jobban ötvözzük 
a különböző szállítási módok alkalmazását 
és ekképpen növeljük az 
energiamegtakarításokat; hangsúlyozza az 
interoperabilitás gyors növelésének sürgős 
szükségét, és hogy e célból a külső 
költségeket be kell építeni az árakba a 
különböző szállítási módok 
alkalmazásának kiegyensúlyozása, illetve –
lehetőség és szükség szerint – a legkevésbé 
szennyező szállítási mód alkalmazásának 
előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 11
Anni Podimata

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy ítéli meg, hogy kizárólag egy 
interoperábilis közlekedési rendszer teheti 
lehetővé, hogy a jövőben jobban ötvözzük 
a különböző szállítási módok alkalmazását 

2. úgy ítéli meg, hogy kizárólag egy 
interoperábilis közlekedési rendszer teheti 
lehetővé, hogy a jövőben jobban ötvözzük 
a különböző szállítási módok alkalmazását 
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és ekképpen növeljük az 
energiamegtakarításokat; hangsúlyozza, 
hogy e célból a külső költségeket be kell 
építeni az árakba a különböző szállítási 
módok alkalmazásának kiegyensúlyozása, 
illetve – lehetőség és szükség szerint – a 
legkevésbé szennyező szállítási mód 
alkalmazásának előmozdítása érdekében;

és ekképpen növeljük az 
energiamegtakarításokat; hangsúlyozza, 
hogy e célból a külső költségeket be kell 
építeni az árakba a különböző szállítási 
módok alkalmazásának kiegyensúlyozása, 
illetve a legkevésbé szennyező szállítási 
mód alkalmazásának előmozdítása 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy ítéli meg, hogy kizárólag egy 
interoperábilis közlekedési rendszer teheti 
lehetővé, hogy a jövőben jobban ötvözzük 
a különböző szállítási módok alkalmazását 
és ekképpen növeljük az 
energiamegtakarításokat; hangsúlyozza, 
hogy e célból a külső költségeket be kell 
építeni az árakba a különböző szállítási 
módok alkalmazásának kiegyensúlyozása, 
illetve – lehetőség és szükség szerint – a 
legkevésbé szennyező szállítási mód
alkalmazásának előmozdítása érdekében;

2. úgy ítéli meg, hogy kizárólag egy 
interoperábilis közlekedési rendszer teheti 
lehetővé, hogy a jövőben jobban ötvözzük 
a különböző szállítási módok alkalmazását 
és ekképpen növeljük az 
energiamegtakarításokat; hangsúlyozza, 
hogy e célból a külső költségeket be kell 
építeni az árakba a különböző szállítási 
módok alkalmazásának kiegyensúlyozása, 
illetve lehetőség és szükség szerint a 
legkevésbé szennyező szállítási módok és 
az alternatív energiaforrások
alkalmazásának előmozdítása érdekében (a 
gáznemű és folyékony üzemanyagok 
bármely típusától, például a propángáztól, 
a cseppfolyósított földgáztól és a sűrített 
földgáztól az elektromos áramig);

Or. en

Módosítás 13
Paul Rübig

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. úgy ítéli meg, hogy kizárólag egy 
interoperábilis közlekedési rendszer teheti 
lehetővé, hogy a jövőben jobban ötvözzük 
a különböző szállítási módok alkalmazását 
és ekképpen növeljük az 
energiamegtakarításokat; hangsúlyozza, 
hogy e célból a külső költségeket be kell 
építeni az árakba a különböző szállítási 
módok alkalmazásának kiegyensúlyozása, 
illetve – lehetőség és szükség szerint – a 
legkevésbé szennyező szállítási mód 
alkalmazásának előmozdítása érdekében;

2. úgy ítéli meg, hogy kizárólag egy 
interoperábilis közlekedési rendszer teheti 
lehetővé, hogy a jövőben jobban ötvözzük 
a különböző szállítási módok alkalmazását 
és ekképpen növeljük az 
energiamegtakarításokat; hangsúlyozza, 
hogy e célból a külső költségeket be kell 
építeni az árakba a különböző szállítási 
módok alkalmazásának kiegyensúlyozása, 
illetve – lehetőség és szükség szerint – a 
legkevésbé szennyező szállítási mód 
alkalmazásának előmozdítása érdekében;
különösen támogatja az 
elektromosenergia-meghajtású mobilitást, 
az alacsony széndioxid-kibocsátású 
technológiák használatának elterjesztését 
és a szállítási rendszer általános 
hatékonyságának megvalósítását tartva 
szem előtt;

Or. de

Módosítás 14
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. elismeri az állami szektor fontos 
szerepét a kevésbé környezetszennyező 
tömegközlekedési szolgáltatásokhoz való 
széleskörű hozzáférés előmozdításában, az 
alapvető gazdasági ágazatok – különösen 
az energiaágazat, az ipar és a turizmus –
fejlesztésében, valamint a gazdasági, 
szociális és regionális kohézió 
serkentésében, továbbá abban, hogy az 
állam a felhasználók szervezeteivel 
együttműködve erőteljesebb szerepet 
vállaljon a piaci szabályozás, részvétel és 
beavatkozás tekintetében, vezető helyet 
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foglalva el a közérdekű szolgáltatások 
nyújtása terén; hangsúlyozza, hogy az 
állami és a magánszféra partnersége a 
legtöbb esetben egyedül azt szolgálja, 
hogy egyes gazdasági csoportok 
könnyebben köthessenek üzletet, és leple 
alatt olyan privatizációkra kerül sor, 
amelyek sértik a közérdeket és a 
tömegközlekedési szolgáltatások 
felhasználóinak érdekeit;

Or. pt

Módosítás 15
Paul Rübig

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. elismeri a külső költségek 
internalizálásának fontosságát minden 
szállítási mód esetében, a különböző 
szállítási módok alkalmazása és az általuk 
kínált lehetőségek közötti egyensúly 
megteremtése, illetve lehetőség és szükség 
szerint a legkevésbé szennyező szállítási 
módok alkalmazásának előmozdítása 
érdekében;

Or. de

Módosítás 16
Lara Comi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy ítéli meg, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák (ITC) a 
Galileo navigációs műholdrendszerrel

3. úgy ítéli meg, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák (ITC) a 
Galileo és az Egnos navigációs
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összekapcsolva lehetővé teszik majd a 
forgalom haladásának optimalizálását és a 
városi és városok közötti övezetekben 
kialakuló torlódások számát; megállapítja, 
hogy a nehéz tehergépjárművek túlságosan 
gyakran közlekednek üresen vagy félig 
megrakottan, és így szükségtelenül 
okoznak torlódást az utakon; felkéri a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el 
magánszemélyektől származó kérelem 
alapján támogatási politikákat az innováció 
terén;

műholdrendszerekkel összekapcsolva 
lehetővé teszik majd a forgalom 
haladásának optimalizálását, ezáltal 
csökkentve és a városi és városok közötti 
övezetekben kialakuló torlódások számát, 
és hozzájárulnak a káros kibocsátások és 
a közúti balesetek számának 
csökkentéséhez is; megállapítja, hogy a 
nehéz tehergépjárművek túlságosan 
gyakran közlekednek üresen vagy félig 
megrakottan, és így szükségtelenül 
okoznak torlódást az utakon; felkéri a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el 
magánszemélyektől származó kérelem 
alapján támogatási politikákat az innováció 
terén a szállítási és logisztikai szektorban;

Or. it

Módosítás 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy ítéli meg, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák (ITC) a 
Galileo navigációs műholdrendszerrel 
összekapcsolva lehetővé teszik majd a 
forgalom haladásának optimalizálását és a 
városi és városok közötti övezetekben 
kialakuló torlódások számát; megállapítja, 
hogy a nehéz tehergépjárművek túlságosan 
gyakran közlekednek üresen vagy félig 
megrakottan, és így szükségtelenül 
okoznak torlódást az utakon; felkéri a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el 
magánszemélyektől származó kérelem 
alapján támogatási politikákat az innováció 
terén;

3. úgy ítéli meg, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák (ITC) a 
Galileo navigációs műholdrendszerrel 
összekapcsolva lehetővé teszik majd a 
forgalom haladásának optimalizálását és a 
városi és városok közötti övezetekben 
kialakuló torlódások számát; megállapítja, 
hogy a nehéz tehergépjárművek túlságosan 
gyakran közlekednek üresen vagy félig 
megrakottan, és így szükségtelenül 
okoznak torlódást az utakon, és hogy egyre 
több olyan személygépkocsi vesz részt a 
közlekedésben, amelyben mindössze 
egyetlen személy ül, emiatt sűrűbb a 
forgalom és magasabb az üzemanyag-
fogyasztás; felkéri a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el magánszemélyektől 
származó kérelem alapján támogatási 
politikákat az innováció terén;
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Or. en

Módosítás 18
Paul Rübig

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy ítéli meg, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák (ITC) a 
Galileo navigációs műholdrendszerrel 
összekapcsolva lehetővé teszik majd a 
forgalom haladásának optimalizálását és a 
városi és városok közötti övezetekben 
kialakuló torlódások számát; megállapítja, 
hogy a nehéz tehergépjárművek 
túlságosan gyakran közlekednek üresen 
vagy félig megrakottan, és így 
szükségtelenül okoznak torlódást az 
utakon; felkéri a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el magánszemélyektől 
származó kérelem alapján támogatási 
politikákat az innováció terén;

3. úgy ítéli meg, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák (ITC) a 
Galileo navigációs műholdrendszerrel 
összekapcsolva lehetővé teszik majd a 
forgalom haladásának optimalizálását és a 
városi és városok közötti övezetekben 
kialakuló torlódások számát; felkéri a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el 
magánszemélyektől származó kérelem 
alapján támogatási politikákat az innováció 
terén;

Or. de

Módosítás 19
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. tudomásul veszi, hogy az ígéretes 
technológiák tekintetében meg kell szabni 
a szükséges feltételek keretrendszerét és 
nyílt szabványokat kell bevezetni, anélkül, 
hogy bármely specifikus technológia 
indokolatlanul előnyben részesülne;

Or. en
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Módosítás 20
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy ítéli meg, hogy a városfejlesztés 
során valamennyi útfelhasználó 
biztonságának javítása érdekében 
tekintetbe kell venni a városi és a városok 
közötti mobilitás fenntarthatóbb 
lehetőségeit;

Or. ro

Módosítás 21
Anni Podimata

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kitart amellett, hogy az informatikai 
rendszerek és az „intelligens közlekedés” 
fejlesztése a logisztika szempontjából 
jelentős szerepet játszanak; támogatásáról 
biztosítja a különböző közösségi szintű 
kezdeményezéseket (különösen a 
SESART, az ERTMS, a SIF és a 
SafeSeaNet kezdeményezést); felkéri a 
tagállamokat, hogy fokozzák az 
infrastruktúrába és az „intelligens” 
közlekedési rendszerekbe való 
beruházásokat, ösztönözzék a 
tömegközlekedés használatát, és módközi 
jegyek létrehozásával vezessenek be egy 
interoperábilis díjszabást annak érdekében, 
hogy a különböző szállítási módok 
alkalmazása és interoperabilitása a lehető 
legnagyobb haszonnal járjon, az 
energiafogyasztás csökkenjen és a 

4. kitart amellett, hogy az informatikai 
rendszerek és az „intelligens közlekedés” 
fejlesztése a logisztika szempontjából 
jelentős szerepet játszanak; támogatásáról 
biztosítja a különböző közösségi szintű 
kezdeményezéseket (különösen a 
SESART, az ERTMS, a SIF és a 
SafeSeaNet kezdeményezést); felkéri a 
tagállamokat, hogy – a közlekedés 
mindenki, különösen a csökkent 
mozgásképességű személyek számára való 
hozzáférhetővé tétele érdekében –
fokozzák az infrastruktúrába és az 
„intelligens” közlekedési rendszerekbe 
való beruházásokat, ösztönözzék a 
tömegközlekedés használatát, és módközi 
jegyek létrehozásával vezessenek be egy 
interoperábilis díjszabást annak érdekében, 
hogy a különböző szállítási módok 
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biztonság fokozódjék; alkalmazása és interoperabilitása a lehető 
legnagyobb haszonnal járjon, az 
energiafogyasztás csökkenjen és a 
biztonság fokozódjék;

Or. fr

Módosítás 22
Edit Herczog

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kitart amellett, hogy az informatikai 
rendszerek és az „intelligens közlekedés” 
fejlesztése a logisztika szempontjából 
jelentős szerepet játszanak; támogatásáról 
biztosítja a különböző közösségi szintű 
kezdeményezéseket (különösen a 
SESART, az ERTMS, a SIF és a 
SafeSeaNet kezdeményezést); felkéri a 
tagállamokat, hogy fokozzák az 
infrastruktúrába és az „intelligens” 
közlekedési rendszerekbe való 
beruházásokat, ösztönözzék a 
tömegközlekedés használatát, és módközi 
jegyek létrehozásával vezessenek be egy 
interoperábilis díjszabást annak érdekében, 
hogy a különböző szállítási módok 
alkalmazása és interoperabilitása a lehető 
legnagyobb haszonnal járjon, az 
energiafogyasztás csökkenjen és a
biztonság fokozódjék;

4. kitart amellett, hogy az informatikai 
rendszerek és az „intelligens közlekedés” 
fejlesztése a logisztika szempontjából 
jelentős szerepet játszanak; támogatásáról 
biztosítja a különböző közösségi szintű 
kezdeményezéseket (különösen a 
SESART, az ERTMS, a SIF és a 
SafeSeaNet kezdeményezést); felkéri a 
tagállamokat, hogy fokozzák az 
infrastruktúrába és az „intelligens” 
közlekedési rendszerekbe való 
beruházásokat, ösztönözzék a 
tömegközlekedés használatát, és módközi 
jegyek létrehozásával vezessenek be egy 
interoperábilis díjszabást annak érdekében, 
hogy a különböző szállítási módok 
alkalmazása és interoperabilitása a lehető 
legnagyobb haszonnal járjon, az 
energiafogyasztás csökkenjen, és a
korszerű technológiák bevezetése révén 
fokozódjék a közúti biztonság, valamint az 
általános járműbiztonság;

Or. en
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Módosítás 23
Lena Ek

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kitart amellett, hogy az informatikai 
rendszerek és az „intelligens közlekedés” 
fejlesztése a logisztika szempontjából 
jelentős szerepet játszanak; támogatásáról 
biztosítja a különböző közösségi szintű 
kezdeményezéseket (különösen a 
SESART, az ERTMS, a SIF és a 
SafeSeaNet kezdeményezést); felkéri a 
tagállamokat, hogy fokozzák az 
infrastruktúrába és az „intelligens” 
közlekedési rendszerekbe való 
beruházásokat, ösztönözzék a 
tömegközlekedés használatát, és módközi 
jegyek létrehozásával vezessenek be egy 
interoperábilis díjszabást annak érdekében, 
hogy a különböző szállítási módok 
alkalmazása és interoperabilitása a lehető 
legnagyobb haszonnal járjon, az 
energiafogyasztás csökkenjen és a 
biztonság fokozódjék;

4. kitart amellett, hogy az informatikai 
rendszerek és az intermodális (a 
különböző közlekedési módozatokat 
összekapcsoló) „intelligens közlekedés” 
fejlesztése a logisztika szempontjából 
jelentős szerepet játszanak; támogatásáról 
biztosítja a különböző közösségi szintű 
kezdeményezéseket (különösen a 
SESART, az ERTMS, a SIF és a 
SafeSeaNet kezdeményezést); felkéri a 
tagállamokat, hogy fokozzák az 
infrastruktúrába és a különösen az
intermodális „intelligens” közlekedési 
rendszerekbe való beruházásokat, 
ösztönözzék a tömegközlekedés 
használatát, és módközi jegyek 
létrehozásával vezessenek be egy 
interoperábilis díjszabást annak érdekében, 
hogy a különböző szállítási módok 
alkalmazása és interoperabilitása a lehető 
legnagyobb haszonnal járjon, az 
energiafogyasztás csökkenjen és a 
biztonság fokozódjék;

Or. en

Módosítás 24
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kitart amellett, hogy az informatikai
rendszerek és az „intelligens közlekedés” 
fejlesztése a logisztika szempontjából 
jelentős szerepet játszanak; támogatásáról 

4. kitart amellett, hogy az informatikai 
rendszerek és az intermodális (a 
különböző közlekedési módozatokat 
összekapcsoló) „intelligens közlekedés” 
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biztosítja a különböző közösségi szintű 
kezdeményezéseket (különösen a 
SESART, az ERTMS, a SIF és a 
SafeSeaNet kezdeményezést); felkéri a 
tagállamokat, hogy fokozzák az 
infrastruktúrába és az „intelligens” 
közlekedési rendszerekbe való 
beruházásokat, ösztönözzék a 
tömegközlekedés használatát, és módközi 
jegyek létrehozásával vezessenek be egy 
interoperábilis díjszabást annak érdekében, 
hogy a különböző szállítási módok 
alkalmazása és interoperabilitása a lehető 
legnagyobb haszonnal járjon, az 
energiafogyasztás csökkenjen és a 
biztonság fokozódjék;

fejlesztése a logisztika szempontjából 
jelentős szerepet játszanak; támogatásáról 
biztosítja a különböző közösségi szintű 
kezdeményezéseket (különösen a 
SESART, az ERTMS, a SIF és a 
SafeSeaNet kezdeményezést); felkéri a 
tagállamokat, hogy fokozzák az 
infrastruktúrába és az intermodális
„intelligens” közlekedési rendszerekbe 
való beruházásokat, ösztönözzék a 
tömegközlekedés használatát, és módközi 
jegyek létrehozásával vezessenek be egy 
interoperábilis díjszabást annak érdekében, 
hogy a különböző szállítási módok 
alkalmazása és interoperabilitása a lehető 
legnagyobb haszonnal járjon, az 
energiafogyasztás csökkenjen és a 
biztonság fokozódjék;

Or. en

Módosítás 25
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az 
elektromosenergia-alapú mobilitás nem 
csak azért fontos, mert általa javul a 
közlekedés általános 
energiahatékonysága, hanem azért is, 
mert ez az egyik útja a megújuló 
energiaforrások bevonásának az 
elektromosenergia-rendszerbe, ezáltal 
fokozva annak hatékonyságát; kéri, hogy 
a Bizottság és a tagállamok kifejezetten 
kötelezzék el magukat a helyi hatóságok 
támogatását is élvező olyan projektek 
mellett, amelyek célja az 
elektromosenergia-alapú mobilitás városi 
környezetben való  
megvalósíthatóságának kimutatása –
technikai és energetikai szempontból 
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egyaránt –, és a megfelelő technológiákat 
bátorító szabályozó intézkedések 
alapjainak biztosítása, ideértve például a 
járművek beszerzése vagy használata után 
kivetett adókat, a típusjóváhagyást és a 
szolgáltatói díjakat;

Or. es

Módosítás 26
Antonio Cancian

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli a közúti biztonság javítása 
terén tett előrelépést, amelyet  új 
technológiák alkalmazása és a navigációs 
műholdrendszerek révén sikerült elérni, 
ötvözve az egyre szigorúbb műszaki 
tervezési szabványokkal, például a 
gyalogosok jobb védelme érdekében;
rámutat ugyanakkor, hogy a 2001-ben 
készült fehér könyvben kitűzött célt – a 
halálos közúti balesetek számát 2010-ig a 
felére csökkenteni – nem sikerült elérni;

Or. it

Módosítás 27
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a közlekedés 
fenntartható fejlődése szempontjából 
tekintetbe kell venni a fogyatékossággal 
élő személyek szükségleteit, hogy fokozni 
lehessen az ő mobilitásukat is;
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Or. ro

Módosítás 28
Bernd Lange

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot, hogy a 
fenntartható, alacsony szénkibocsátású 
közlekedési ágazat megteremtése 
érdekében dolgozzon ki integrált 
stratégiát, amely összekapcsolja az 
innovációról (többek között az intelligens 
szállítási rendszerekről) folytatott 
gondolkodást a kutatás előmozdításával, a 
versenyre és a belső piacra (pl. a  
kabotázsra) vonatkozó szabályokkal és a 
logisztikával, és ezeket a politikai 
területeket közös nevezőre hozza;

Or. de

Módosítás 29
Antonio Cancian

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. sürgeti az ipart és a kutatási 
intézményeket, hogy szélesítsék és a 
nemzetközi szinten versenyképes európai 
technológiák skáláját és fejlesszék tovább 
azokat, javítva a gépjárművek valamennyi 
típusának biztonságát és az ökológiai 
követelményeknek való megfelelésüket, 
akár magán-,  köz- vagy üzleti célokra 
használják is fel azokat;  

Or. it
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Módosítás 30
Antonio Cancian

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. kéri, hogy a személygépkocsik és a 
nehézgépjárművek gyártói minél 
hamarabb térjenek át a rendelkezésre álló 
technológiák alkalmazására annak 
érdekében, hogy alapvető adatokhoz 
jussanak a gépjárművek, az út és az 
időjárási körülmények kölcsönös 
egymásra hatásáról, és tegyék széles 
körben elterjedtté a kulcsfontosságú 
adatokat (a sebességet, a navigációs 
adatokat, a vezetési időt stb.) a szélvédőre 
kivetítő fedélzeti műszerek használatát, a 
környezet szempontjából fenntartható 
vezetési szokások bátorítását tartva szem 
előtt; kéri, hogy a tagállamok tegyenek 
lépéseket az útfelhasználók számára 
szervezett új tájékoztatási és 
ismeretterjesztő kampányok előmozdítása 
érdekében;

Or. it

Módosítás 31
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a közlekedés, a biztonság és a 
fenntartható mobilitás területén fokozzák a 
kutatást, fogadjanak el pozitív 
intézkedéseket a kevésbé szennyező 
szállítási módok használatának 

6. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a közlekedés, a biztonság és a 
fenntartható mobilitás területén az új 
technológiákkal kapcsolatos kutatási-
fejlesztési ráfordítások növelése révén
fokozzák a kutatást, fogadjanak el pozitív 
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elősegítésére, javítsák a jelenlegi 
logisztikát és infrastruktúrát, a már 
megfinanszírozott ETN-T projekteket 
gyorsan hajtsák végre és jövőbeli 
közlekedési hálózataikat integrált, 
egységes és funkcionális módon, a 
lisszaboni menetrendnek megfelelően 
tervezzék meg.

intézkedéseket a kevésbé szennyező 
szállítási módok használatának 
elősegítésére, javítsák a jelenlegi 
logisztikát és infrastruktúrát, a már 
megfinanszírozott ETN-T projekteket 
gyorsan hajtsák végre és jövőbeli 
közlekedési hálózataikat integrált, 
egységes és funkcionális módon, a 
lisszaboni menetrendnek megfelelően 
tervezzék meg.

Or. en

Módosítás 32
Antonio Cancian

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. osztja a Bizottság véleményét, amely 
szerint a belső piac teljes 
megvalósításának kiegészítéseképpen 
szükség van a szállítási ágazat, különösen 
a vasúti szállítás liberalizálására; úgy véli, 
hogy  a szállítási ágazatban – miként más 
ágazatokban is – a nyílt és szabad versenyt 
biztosító szabályokat méltányosan meg 
kell erősíteni, és közös rendelkezéseket  
kell alkalmazni a piacra jutás lehetővé 
tétele, de legalább a kölcsönösség elvének 
biztosítása érdekében; reméli, hogy 
mindenütt, ahol a közlekedés és az 
energiapolitika kérdése felvetődik, 
valamint a nem-tagállam országokkal 
való kapcsolattartás során Európa 
egységes hangon szól majd;

Or. it
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Módosítás 33
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. bátorítja a Bizottságot, hogy mozdítsa 
elő azokat a politikákat, amelyek 
megerősítik a kibocsátásmentes – például 
elektromos meghajtású – járművek  
gyártását és használatát Európában;  

Or. en

Módosítás 34
Lena Ek

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólít egy közös európai 
jegyfoglalási rendszer létrehozására a 
különböző közlekedési eszközök 
hatékonyságának növelése, valamint 
interoperabilitásuk egyszerűsítése és 
fokozása érdekében; 

Or. sv

Módosítás 35
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy erősítsék meg a 
fenntartható, határokon átnyúló 
közlekedésre vonatkozó projekteket az 
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európai szomszédsági politika hatálya alá 
eső országokkal, különösen Ukrajnával, 
mivel a vasúti, közúti és belső vizeken való 
vízi közlekedési hálózatok közötti, 
megfelelően működő kapcsolatrendszer 
hiánya az elsődleges oka annak, hogy az 
áruforgalom túlnyomó részét a regionális 
közutakon közlekedő 
nehézgépjárművekkel bonyolítják le;

Or. en

Módosítás 36
Bernd Lange

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek jelentős 
erőfeszítéseket a közlekedési ágazat 
megújításának egységesítése, valamint az 
új technológiák piacra kerülésének 
felgyorsítása érdekében, például az e-
technológiák terén;

Or. de

Módosítás 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy egy olyan korban, 
amikor az olajforrások kimerülőfélben 
vannak és az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátásokat jelentős mértékben 
csökkenteni kell, a közlekedési ágazatnak 
gyökeres technológiai váltást kell
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megvalósítania, többek között az 
elektromos járművekre való áttérés által;
kéri, hogy a Bizottság biztosítson 
megfelelő keretfeltételeket az elektromos 
járművek kifejlesztéséhez, egyéb 
intézkedések mellett a kutatás és fejlesztés 
folyamatos támogatása, a gépjárművekre 
vonatkozó szigorúbb kibocsátási 
határértékek előmozdítása, az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
alapján kivetett adók, valamint a 
gépjárművek besorolására vonatkozó 
irányelv felülvizsgálata és a legjobb 
gyakorlati megoldások terjesztése révén;

Or. en

Módosítás 38
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a fenntartható 
közlekedés fejlesztésének az EU 2010-re 
vonatkozó stratégiájának részét kell 
képeznie;

Or. ro

Módosítás 39
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. tudomásul veszi, hogy a TEN-T 
projektek végrehajtása terén lényeges 
előrehaladás történt; véleménye szerint a 
TEN-T projekteknek továbbra is az EU 
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közlekedéspolitikájának középpontjában 
kell állniuk, különösen azon 
projekteknek, amelyeket a tervek szerint 
az EU leginkább elszigetelt régióiban kell 
végrehajtani, ahol hiányzik a szükséges 
közlekedési infrastruktúra és nem 
alakultak ki kölcsönös kapcsolatok 
Európa többi részével sem a személyek, 
sem pedig az áruk szállítása tekintetében;

Or. en

Módosítás 40
Lena Ek

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy a vasúti ágazat 
teljes liberalizálására van szükség annak 
érdekében, hogy versenyképessége 
növekedjen a többi szállítási móddal 
szemben, előmozdítva, hogy a 
szolgáltatók, a minőség és szolgáltatások 
széles skálája álljon rendelkezésre;

Or. sv

Módosítás 41
Bernd Lange

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson 
több aktív támogatást a közlekedési 
ágazatban végbemenő változásokhoz való 
alkalmazkodáshoz, oly módon, hogy az 
európai ipar e kulcsfontosságú ágazata 
továbbra is működőképes maradjon, és 
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biztos munkahelyeket kínálhasson; ez 
magában foglalhatja a motorgyártók 
mobilitási szolgáltatásnyújtóként történő 
fellépését, az alkalmazottak 
szaktudásának és képesítésének 
széleskörű gyarapítását, a termékekkel 
kapcsolatban, az ágazatban vagy a 
rendszerben bekövetkező változásokra 
való felkészülést, egy európai szintű 
megfigyelőközpont felállítását a 
közlekedési ágazatban végbemenő ipari 
változások tekintetében, regionális 
ellenőrzőrendszerek létrehozását és a 
Strukturális Alapból történő 
támogatásnyújtást, és mindezt a személyek 
és az áruk fenntartható mobilitásának 
előmozdítása, valamint a strukturális 
változások okozta fennakadások lehető 
legkisebbre csökkentése érdekében a 
közlekedési ágazatban;

Or. de

Módosítás 42
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. sajnálja, hogy a 2001-ben készült 
fehér könyvben kitűzött célt – a halálos 
közúti balesetek számát 2010-ig a felére 
csökkenteni – nem sikerült elérni; felhívja 
a Bizottságot, hogy terjesszen elő nyomon 
követési stratégiát és egyértelműen 
meghatározott fellépésekre irányuló 
javaslatokat a közúti balesetek számának 
hatékonyabb csökkentése érdekében;

Or. en


