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Módosítás 1
Niki Tzavela

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy az Uniónak hatékonyabb 
közlekedési ágazatra van szüksége, amely 
hozzájárul kibocsátáscsökkentési terveinek 
megvalósításához és az energiafüggőség 
mérsékléséhez;

1. elismeri, hogy az Uniónak 
fenntarthatóbb és hatékonyabb 
közlekedési ágazatra van szüksége, amely 
hozzájárul kibocsátáscsökkentési terveinek 
megvalósításához, az energiafüggőség 
mérsékléséhez, és az EU régióinak teljes 
körű integrációjához annak érdekében, 
hogy azok a világgazdaságban teljes 
mértékben versenyképesek legyenek;
meggyőződése, hogy ez ösztönözni fogja a 
gazdasági növekedést és a 
munkahelyteremtést is;

Or. en

Módosítás 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy az Uniónak hatékonyabb 
közlekedési ágazatra van szüksége, amely 
hozzájárul kibocsátáscsökkentési terveinek 
megvalósításához és az energiafüggőség 
mérsékléséhez;

1. elismeri, hogy az Uniónak hatékonyabb 
és versenyképesebb közlekedési ágazatra 
van szüksége, amely hozzájárul 
kibocsátáscsökkentési terveinek 
megvalósításához és az energiafüggőség 
mérsékléséhez;

Or. en
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Módosítás 3
Britta Thomsen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy az Uniónak hatékonyabb 
közlekedési ágazatra van szüksége, amely 
hozzájárul kibocsátáscsökkentési terveinek 
megvalósításához és az energiafüggőség 
mérsékléséhez;

1. elismeri, hogy az Uniónak hatékonyabb 
közlekedési ágazatra van szüksége, amely 
hozzájárul kibocsátáscsökkentési terveinek 
megvalósításához és a különösen ingatag 
és antidemokratikus kormányzati 
rendszerektől való energiafüggőség 
mérsékléséhez;

Or. da

Módosítás 4
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy az Uniónak hatékonyabb 
közlekedési ágazatra van szüksége, amely 
hozzájárul kibocsátáscsökkentési terveinek 
megvalósításához és az energiafüggőség 
mérsékléséhez;

1. elismeri, hogy az Uniónak hatékonyabb 
közlekedési ágazatra van szüksége, amely 
hozzájárul kibocsátáscsökkentési terveinek 
megvalósításához, az energiafüggőség 
mérsékléséhez, valamint a 
versenyképességhez és a növekedéshez;

Or. en

Módosítás 5
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
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számos kezdeményezést tett az európai 
közlekedési ágazat versenyképességének 
és hatékonyságának előmozdítására, mint 
amilyen az euromatrica, az intelligens 
közlekedési rendszerek bevezetése, a 
járművek hatékony üzemanyag-
fogyasztása és a gumiabroncsok 
címkézése;

Or. en

Módosítás 6
Britta Thomsen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a közlekedési ágazat az 
Európai Unió teljes széndioxid-
kibocsátásának több mint negyedét 
okozza, és hogy a közlekedési ágazat 
széndioxid-kibocsátása tovább növekszik, 
és amennyiben ezt a növekedést komolyan 
meg akarják változtatni, akkor a 
közlekedési ágazatot új környezetbarát
technológiákra kell átállítani;

Or. da

Módosítás 7
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban orvosolni kell az 
energiahatékonyságot előmozdító 
infrastrukturális hiányosságokat és 
fokozni kell az ágazat e területen való 
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cselekvési elkötelezettségét, mivel 
továbbra is a megtakarított energia az 
energia legolcsóbb, legversenyképesebb, 
legtisztább és legbiztonságosabb formája; 

Or. lt

Módosítás 8
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. tudatában van a közlekedési ágazat 
iparpolitikához, versenyképességhez és az 
EU kereskedelmi mérlegéhez való jelentős 
hozzájárulásának; megjegyzi, hogy 2009-
ben a közlekedési ágazat gép- és 
berendezésexportja összesen 454,7 
milliárd EUR-t tett ki, ami az EU-27-en 
kívülre irányuló teljes kivitel 41,5%-a; 
megjegyzi továbbá, hogy 2009-ben az EU 
legnagyobb kereskedelmi többletét a 
közlekedési ágazat gép- és 
berendezésexportja ( 112,6 milliárd EUR) 
és a közlekedési szolgáltatások (21,5 
milliárd EUR) terén érte el;

Or. ro

Módosítás 9
Britta Thomsen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatra vonatkozó energiamegtakarítási 
politikák nem eredményezhetik a
mobilitás korlátozását, valamint hogy a 

törölve
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kibocsátáscsökkentési előírások esetében 
mindig fel kell mérni a versenyképességre 
gyakorolt hatásukat; úgy véli, hogy az 
erőforrás-hatékony közlekedési ágazat 
csakis olyan kiegyensúlyozott politikai 
megközelítéssel valósítható meg, amely a 
gazdasági szereplők számára megfelelő 
ösztönzőket biztosít;

Or. da

Módosítás 10
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatra vonatkozó energiamegtakarítási 
politikák nem eredményezhetik a mobilitás 
korlátozását, valamint hogy a 
kibocsátáscsökkentési előírások esetében 
mindig fel kell mérni a versenyképességre 
gyakorolt hatásukat; úgy véli, hogy az 
erőforrás-hatékony közlekedési ágazat 
csakis olyan kiegyensúlyozott politikai 
megközelítéssel valósítható meg, amely a 
gazdasági szereplők számára megfelelő 
ösztönzőket biztosít;

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatra vonatkozó energiamegtakarítási 
politikák nem eredményezhetik a mobilitás 
korlátozását, valamint hogy a 
kibocsátáscsökkentési előírások esetében 
mindig fel kell mérni a versenyképességre 
gyakorolt hatásukat; felhív a 2014–2020-as 
pénzügyi kereten belül új pénzügyi eszköz 
létrehozására, hogy lehetőség legyen a 
települési mobilitási tervek 
társfinanszírozására; úgy véli, hogy az 
erőforrás-hatékony közlekedési ágazat 
csakis olyan kiegyensúlyozott és 
diverzifikált politikai megközelítéssel 
valósítható meg, amely a gazdasági 
szereplők számára megfelelő ösztönzőket 
biztosít és bevonja a különböző 
érdekelteket, beleértve a helyi és 
regionális hatóságokat, 
infrastruktúratervezőket, közlekedési 
vállalkozásokat és a lakosságot; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a jelentős műszaki 
előrelépések járműtechnológiába történő 
beépítését feltétlenül fontos összekötni a 
zaj- és levegőszennyezési kibocsátási 
határértékek betartásával;
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Or. lt

Módosítás 11
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatra vonatkozó energiamegtakarítási 
politikák nem eredményezhetik a mobilitás 
korlátozását, valamint hogy a 
kibocsátáscsökkentési előírások esetében 
mindig fel kell mérni a versenyképességre 
gyakorolt hatásukat; úgy véli, hogy az 
erőforrás-hatékony közlekedési ágazat 
csakis olyan kiegyensúlyozott politikai 
megközelítéssel valósítható meg, amely a 
gazdasági szereplők számára megfelelő 
ösztönzőket biztosít;

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatra vonatkozó energiamegtakarítási és 
kibocsátáscsökkentési politikák nem 
eredményezhetik a mobilitás korlátozását, 
valamint hogy a kibocsátáscsökkentési 
előírások esetében mindig fel kell mérni a 
versenyképességre gyakorolt hatásukat és 
új célokat csak az összes érdekelt fél 
átfogó egyetértésével és akkor lehet 
kitűzni, ha azok a technológiai vívmányok 
bevezetésével elérhetőek; úgy véli, hogy az 
erőforrás-hatékony közlekedési ágazat 
csakis olyan kiegyensúlyozott politikai 
megközelítéssel valósítható meg, amely a 
gazdasági szereplők számára megfelelő 
ösztönzőket biztosít;

Or. en

Módosítás 12
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatra vonatkozó energiamegtakarítási 
politikák nem eredményezhetik a mobilitás 
korlátozását, valamint hogy a 
kibocsátáscsökkentési előírások esetében 
mindig fel kell mérni a versenyképességre 
gyakorolt hatásukat; úgy véli, hogy az 

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatra vonatkozó energiamegtakarítási 
politikák nem szükségszerűen 
eredményezik a mobilitás korlátozását,
valamint hogy az üzemanyag-
hatékonysági szabványok fel fogják 
lendíteni az uniós versenyképességet és 
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erőforrás-hatékony közlekedési ágazat 
csakis olyan kiegyensúlyozott politikai 
megközelítéssel valósítható meg, amely a 
gazdasági szereplők számára megfelelő 
ösztönzőket biztosít;

innovációt, illetve az életciklus 
költségeinek elemzése alapján jelentős 
megtakarításokat eredményeznek a 
vállalkozásoknál és a fogyasztóknál; úgy 
véli, hogy az erőforrás-hatékony 
közlekedési ágazat csakis olyan 
kiegyensúlyozott politikai megközelítéssel 
valósítható meg, amely a gazdasági 
szereplők számára megfelelő ösztönzőket 
biztosít;

Or. en

Módosítás 13
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatra vonatkozó energiamegtakarítási 
politikák nem eredményezhetik a 
mobilitás korlátozását, valamint hogy a 
kibocsátáscsökkentési előírások esetében 
mindig fel kell mérni a versenyképességre 
gyakorolt hatásukat; úgy véli, hogy az 
erőforrás-hatékony közlekedési ágazat 
csakis olyan kiegyensúlyozott politikai 
megközelítéssel valósítható meg, amely a 
gazdasági szereplők számára megfelelő 
ösztönzőket biztosít;

2. hangsúlyozza, hogy a 
kibocsátáscsökkentési előírások esetében 
mindig fel kell mérni a különböző 
közlekedési módozatok közötti 
versenyképességre gyakorolt hatásukat; 
úgy véli, hogy az erőforrás-hatékony 
közlekedési ágazat csakis olyan 
kiegyensúlyozott politikai megközelítéssel 
valósítható meg, amely a gazdasági 
szereplők számára megfelelő ösztönzőket 
biztosít;

Or. en

Módosítás 14
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatra vonatkozó energiamegtakarítási 
politikák nem eredményezhetik a mobilitás 
korlátozását, valamint hogy a 
kibocsátáscsökkentési előírások esetében 
mindig fel kell mérni a versenyképességre
gyakorolt hatásukat; úgy véli, hogy az 
erőforrás-hatékony közlekedési ágazat 
csakis olyan kiegyensúlyozott politikai 
megközelítéssel valósítható meg, amely a 
gazdasági szereplők számára megfelelő 
ösztönzőket biztosít;

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatra vonatkozó energiamegtakarítási 
politikák nem eredményezhetik a mobilitás 
korlátozását, valamint hogy a 
kibocsátáscsökkentési előírások esetében 
mindig fel kell mérni az európai ipar 
versenyképességére gyakorolt hatásukat; 
úgy véli, hogy az erőforrás-hatékony 
közlekedési ágazat csakis olyan 
kiegyensúlyozott és integrált politikai 
megközelítéssel valósítható meg, amely a 
gazdasági szereplők számára megfelelő 
ösztönzőket biztosít;

Or. en

Módosítás 15
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza az energiahatékonyság 
és a megújuló energiaforrások 
közlekedési ágazat tekintetében fennálló 
jelentős potenciálját; hangsúlyozza, hogy 
az energia és éghajlati célkitűzések 
elérhetőek a különféle energiaforrások 
vegyített alkalmazásával és a meglévő 
energiatakarékossági lehetőségek 
kihasználásával;

Or. en

Módosítás 16
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy az üzemanyag-
hatékony technológia terén született 
számos innováció a piacon már teljes 
körűen elérhető;

Or. en

Módosítás 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza az elektromobilitás 
népszerűsítésének az EU2020-as célok 
elérése szempontjából fennálló 
fontosságát; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy gyorsan fogadják el a 
közös kölcsönös átjárhatósági 
szabványokat és építsék ki az egész EU-
ban az infrastruktúrákért való díjszedést;

Or. en

Módosítás 18
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák rendkívüli 
lehetőségeket kínálnak a személy- és 
áruszállítás kibocsátásainak csökkentése 
terén; hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani az olyan innovatív 
megoldásokat, mint például az optimalizált 

3. hangsúlyozza, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák és az 
intelligens közlekedési rendszerek és 
szolgáltatások rendkívüli lehetőségeket 
kínálnak a személy- és áruszállítás 
kibocsátásainak csökkentése terén; arra az 
álláspontra helyezkedik, hogy fokozni kell 
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útvonaltervezés, az intermodalitás vagy a 
járművek és az infrastruktúra közötti 
kommunikáció; emlékeztet arra, hogy az 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazása csökkentheti az 
utazások szükségességét;

a közlekedési ágazat kötelezettségeit a 
technológia és a közlekedési 
szolgáltatások hatékonyabb szervezésének
előmozdítása vonatkozásában; 
hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani az 
olyan innovatív megoldásokat, mint 
például az optimalizált útvonaltervezés, az 
intermodalitás vagy a járművek és az 
infrastruktúra közötti kommunikáció; 
emlékeztet arra, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák alkalmazása 
csökkentheti az utazások szükségességét;

Or. lt

Módosítás 19
Britta Thomsen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák rendkívüli 
lehetőségeket kínálnak a személy- és 
áruszállítás kibocsátásainak csökkentése 
terén; hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani az olyan innovatív 
megoldásokat, mint például az optimalizált 
útvonaltervezés, az intermodalitás vagy a 
járművek és az infrastruktúra közötti 
kommunikáció; emlékeztet arra, hogy az 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazása csökkentheti az 
utazások szükségességét;

3. hangsúlyozza, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák rendkívüli 
lehetőségeket kínálnak a személy- és 
áruszállítás kibocsátásainak csökkentése 
terén – különösen a jövőbeli 
energiarendszerrel összefüggésben, 
amelyben meghatározó szerepet játszik az 
elektromossá tett közlekedés; 
hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani az 
olyan innovatív megoldásokat, mint 
például az optimalizált útvonaltervezés, az 
intermodalitás vagy a járművek és az 
infrastruktúra közötti kommunikáció; 
emlékeztet arra, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák alkalmazása 
csökkentheti az utazások szükségességét;

Or. da

Módosítás 20
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák rendkívüli 
lehetőségeket kínálnak a személy- és 
áruszállítás kibocsátásainak csökkentése 
terén; hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani az olyan innovatív 
megoldásokat, mint például az optimalizált 
útvonaltervezés, az intermodalitás vagy a 
járművek és az infrastruktúra közötti 
kommunikáció; emlékeztet arra, hogy az 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazása csökkentheti az 
utazások szükségességét;

3. hangsúlyozza, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák rendkívüli 
lehetőségeket kínálnak a személy- és 
áruszállítás kibocsátásainak csökkentése 
terén; hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani az olyan innovatív 
megoldásokat, mint például az optimalizált 
útvonaltervezés, az intermodalitás vagy a 
járművek és az infrastruktúra közötti 
kommunikáció; emlékeztet arra, hogy az 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazása csökkentheti az 
utazások szükségességét a 
magánszemélyek és a vállalkozások 
számára egyaránt;

Or. en

Módosítás 21
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák rendkívüli 
lehetőségeket kínálnak a személy- és 
áruszállítás kibocsátásainak csökkentése 
terén; hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani az olyan innovatív 
megoldásokat, mint például az optimalizált 
útvonaltervezés, az intermodalitás vagy a 
járművek és az infrastruktúra közötti 
kommunikáció; emlékeztet arra, hogy az 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazása csökkentheti az 
utazások szükségességét;

3. hangsúlyozza, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák és az 
intelligens közlekedési rendszerek 
egyaránt rendkívüli lehetőségeket kínálnak 
a személy- és áruszállítás kibocsátásainak 
csökkentése terén; hangsúlyozza, hogy elő 
kell mozdítani az olyan innovatív 
megoldásokat, mint például az optimalizált 
útvonaltervezés, az intermodalitás vagy a 
járművek és az infrastruktúra közötti 
kommunikáció; emlékeztet arra, hogy az 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazása – és különösen a 
videokonferencia – csökkentheti az 
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utazások szükségességét;

Or. ro

Módosítás 22
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az intermodális 
közlekedési megoldások szükségességét; 
hogy egyetlen közlekedési mód sem 
teljesíthet minden követelményt, és ezért 
egyértelmű szükség van a közúti 
közlekedés, a vasút, a légi közlekedés és a 
hajózás intelligensebb ötvözésére;

Or. en

Módosítás 23
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megítélése szerint az információs és 
kommunikációs technológiák közúti 
közlekedési ágazatban való használata és 
más közlekedési módozatokkal való 
csatlakozása jelentősen hozzá fog járulni 
a környezeti teljesítmény, a hatékonyság 
(az energiahatékonyságot beleértve), a 
közúti közlekedés biztonsága (a veszélyes 
áruk szállítását beleértve), a közbiztonság, 
valamint az utasok és áruk mobilitásának 
javításához, egyben biztosítva a belső piac 
megfelelő működését, a nagyobb 
versenyképességet és a magasabb szintű 
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foglalkoztatottságot; az intelligens 
közlekedési rendszerek koordinált és 
hatékony használatának biztosítása 
érdekében előrássorozatokat kell 
bevezetni, eseti alapon ideértve a 
szabványokat is; ezeket a következő 
fellépések és területek összefüggéseiben 
kell végrehajtani: uniós szintű 
tájékoztatási szolgáltatások nyújtása a 
multimodális közlekedési lehetőségekről; 
valós idejű forgalmi információs 
szolgáltatások uniós szintű nyújtása; a 
felhasználók lehetőség szerint ingyenes, a 
közúti közlekedés biztonságával 
összefüggő szabványos 
minimumtájékoztatásához kapcsolódó 
adatok és eljárások; az egész Unióban 
kölcsönösen átjárható eSegélyhívó 
elérhetőségének harmonizált biztosítása; 
tájékoztatási szolgáltatások nyújtása a 
teherjárművek és a haszongépjűrművek 
biztonságos parkolóterületeit illetően; az 
ilyen járművek biztonságos 
parkolóterületei vonatkozásában foglalási 
rendszer elérhetősége; 

Or. ro

Módosítás 24
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az IKT-szabványosítási 
politika kiigazításának feltétlen 
szükségességét a kölcsönös átjárhatóságot 
igénylő vívmányok forgalmazása céljából, 
ami hozzá fog járulni az elektromos 
járművek, illetve az intelligens hálózatok 
és mérők műszaki szabványain folyó 
munka felgyorsításához, a munka 2012-re 
történő befejezése céljából;
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Or. en

Módosítás 25
Bendt Bendtsen, Lambert van Nistelrooij, Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megismétli a Parlament azon 
véleményét, hogy a moduláris közúti 
járműszerelvényeket szélesebb körben kell 
alkalmazni; hogy ezek olyan fenntartható 
megoldások, amelyek hozzájárulnak a 
közúti közlekedési ágazat nagyobb 
energiahatékonyságához; elismeri 
továbbá, hogy a moduláris közúti 
járműszerelvényekre az országhatárok 
átlépésekor vonatkozó eltérő szabályok 
károsak ezen közúti közlekedési módozat 
nagyobb mértékű használatára; felhívja a 
Bizottságot annak vizsgálatára, hogy a 
szabályok mely eltérései hidalhatóak át 
egyszerűen, és hogy miként biztosítható a 
moduláris közúti járműszerelvényeken 
történő, határokon átnyúló szállítás 
magasabb szintje;

Or. en

Módosítás 26
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megítélése szerint a pontos és 
megbízható adatokat és helyzetmegadást 
igénylő intelligens közlekedési 
rendszeralkalmazások és szolgáltatások 
összefüggésében szükség van a műholdas 
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és más fejlett technológiákat használó 
infrastruktúrákra a szükséges pontossági 
színvonal biztosítása érdekében; az 
intelligens közlekedési 
rendszeralkalmazásokhoz 
felhasználhatóak lehetnek az élvonalbeli 
technológiák, mint amilyen a 
rádiófrekvenciás azonosítás (Radio 
Frequency Identification - RFID) vagy az 
EGNOS/Galileo, különösen a szállítás 
alatt álló áruk helymeghatározása és 
nyomon követése vonatkozásában, 
beleértve az intermodális közlekedést is; 

Or. ro

Módosítás 27
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat arra, hogy az európai kutatások 
új megoldásokat kínálhatnak a közlekedés 
hatékonyságának növelésére, és üdvözli a 
Bizottság stratégiai megközelítését ezen a 
téren; úgy véli, hogy a kutatási eredmények 
kereskedelmi forgalomba hozatalának 
hatékonyabb módjaira van szükség;

4. rámutat arra, hogy az európai kutatások 
új megoldásokat kínálhatnak a közlekedés 
hatékonyságának növelésére, és üdvözli a 
Bizottság stratégiai megközelítését ezen a 
téren; rámutat a közlekedési hatékonyság 
– pl. valamennyi közlekedési módozatra 
intelligens és kölcsönösen átjárható, a 
Galileo, a SESAR és az ERTMS stb. 
rendszereket integráló útvonal-
meghatározó rendszerek előmozdításával 
történő – növelésének célkitűzésével a 
mobilitásnak szentelt alprogram 
szükségességére; továbbá úgy véli, hogy a 
kutatási eredmények kereskedelmi 
forgalomba hozatalának hatékonyabb 
módjaira van szükség;

Or. en
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Módosítás 28
Britta Thomsen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat arra, hogy az európai kutatások 
új megoldásokat kínálhatnak a közlekedés 
hatékonyságának növelésére, és üdvözli a 
Bizottság stratégiai megközelítését ezen a 
téren; úgy véli, hogy a kutatási eredmények 
kereskedelmi forgalomba hozatalának 
hatékonyabb módjaira van szükség;

4. rámutat arra, hogy az európai kutatások 
új megoldásokat kínálhatnak a közlekedés 
hatékonyságának növelésére, és üdvözli a 
Bizottság stratégiai megközelítését ezen a 
téren; úgy véli, hogy a kutatási eredmények 
kereskedelmi forgalomba hozatalának 
hatékonyabb módjaira van szükség, 
valamint további kutatásokra a megújuló 
energiaforrások egyre nagyobb mértékű 
integrációjával és az intelligensebb 
energiarendszerrel kapcsolatban, 
amelyben az elektromossá tett közlekedés 
a megoldás egyik alapvető elemét jelenti;

Or. da

Módosítás 29
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat arra, hogy az európai kutatások 
új megoldásokat kínálhatnak a közlekedés 
hatékonyságának növelésére, és üdvözli a 
Bizottság stratégiai megközelítését ezen a 
téren; úgy véli, hogy a kutatási eredmények 
kereskedelmi forgalomba hozatalának 
hatékonyabb módjaira van szükség;

4. rámutat arra, hogy az európai kutatások 
új megoldásokat kínálhatnak a CO2-
kibocsátás csökkentésére és a közlekedés 
terén a hatékonyság növelésére, és üdvözli 
a Bizottság stratégiai megközelítését ezen a 
téren; úgy véli, hogy a kutatási eredmények 
kereskedelmi forgalomba hozatalának 
hatékonyabb módjaira van szükség;

Or. ro
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Módosítás 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy 
valamennyi közlekedési eszköz 
tekintetében az energiahatékonyság 
költséghatékony módon történő javítása 
érdekében mozdítsa elő az innovatív 
eszközök (pl. teherautók légterelői és a 
jobb aerodinamika vagy működés más 
formái) fejlesztését és használatát;

Or. en

Módosítás 31
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ösztönzi a Bizottságot, a Tanácsot, a 
helyi hatóságokat és az ipart, hogy 
helyezzék megfelelően kiegyensúlyozott 
összefüggésekbe az „elektronikus 
mobilitásról” folyó vitát, ideértve az 
elektromos kerékpárok virágzó piacában 
rejlő potenciált és az elektromos 
meghajtású villamosokon és vonatokon 
történő tömegközlekedés sokéves 
tapasztalatait;

Or. en

Módosítás 32
Marian-Jean Marinescu
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megismétli, hogy az üzemanyag-
diverzifikáció és az energiabiztonság 
erősítése két jelentős kihívás az EU 
közlekedési ágazata számára, amelyhez 
jelentősen hozzájárulhat a különböző 
energiavektorokból belföldön előállított 
villamos energia;

Or. en

Módosítás 33
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a SESAR (Single 
European Sky ATM Research) 
fontosságát az „egységes európai égbolt” 
megteremtésében, és kiáll az EGNOS-
hitelesítés mellett, mivel ez kulcselem a 
polgári repülésben való felhasználás 
tekintetében;  

Or. ro

Módosítás 34
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Uniónak meg kell őriznie erős világpiaci 
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pozícióját a fenntartható közlekedési és 
mobilitási termékek – úgy mint a vasúti 
jelző és infrastruktúra rendszerek, 
mobilitásirányítási szoftverek – terén. 
Ragaszkodik ezért a fenntartható felszíni 
közlekedési kutatás és fejlesztés terén 
erőfeszítéseinek fokozásához.

Or. en

Módosítás 35
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. szorgalmazza a fenntartható
bioüzemanyagok szerepének növelését az 
Unió energiaszerkezetében; ugyanakkor 
megjegyzi, hogy a bioüzemanyagok 
arányának bármilyen növelését alaposan 
elő kell készíteni, arról megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani, valamint jól 
kell végrehajtani, hogy valamennyi 
érintett szereplőnek készen kell állnia a 
bevezetés időpontjában arra, hogy a 
szükséges üzemanyagot szállítani tudja, az
állami hatóságoknak pedig el kell 
magyarázniuk az üzemanyag-összetételben 
tapasztalható bármilyen változás 
következményeit.

5. emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energiáról szóló irányelv nem veszi 
tekintetbe a földhasználat közvetett 
megváltozását (ILUC) és emiatt az ebből 
eredő kibocsátások még nem szerepelnek 
az üvegházhatású gázok életciklus 
analízisében; hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kritériumoknak 
különösen a nyersanyagspecifikus ILUC-
tényezőkön keresztül történő 
korszerűsítéséig tartózkodni kell a 
bioüzemanyagok szerepének az Unió 
energiaszerkezetében való növelésétől; 
ragaszkodik továbbá – e kritériumok 
betartásának garantálása okán – a 
szigorú nyomon követéshez és 
érvényesítéshez; ugyanakkor megjegyzi,
hogy az állami hatóságoknak pedig el kell 
magyarázniuk az üzemanyag-összetételben 
tapasztalható bármilyen változás 
következményeit;

Or. en



PE472.121v01-00 22/28 AM\876754HU.doc

HU

Módosítás 36
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. szorgalmazza a fenntartható 
bioüzemanyagok szerepének növelését az 
Unió energiaszerkezetében; ugyanakkor 
megjegyzi, hogy a bioüzemanyagok 
arányának bármilyen növelését alaposan 
elő kell készíteni, arról megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani, valamint jól kell 
végrehajtani, hogy valamennyi érintett 
szereplőnek készen kell állnia a bevezetés 
időpontjában arra, hogy a szükséges 
üzemanyagot szállítani tudja, az állami 
hatóságoknak pedig el kell magyarázniuk 
az üzemanyag-összetételben tapasztalható 
bármilyen változás következményeit.

5. szorgalmazza a valóban fenntartható 
bioüzemanyagok szerepét az Unió 
energiaszerkezetében; felhívja a 
Bizottságot, hogy sürgősen terjesszen be 
földhasználat közvetett megváltoztatását 
(ILUC) figyelembe vevő jogalkotási 
javaslatokat; hangsúlyozza a termelés 
második generációs bioüzemanyagokra 
való átállításának környezeti előnyeit, 
illetve az uniós gazdaság számára 
fennálló gazdasági előnyeit; ugyanakkor 
megjegyzi, hogy a bioüzemanyagok 
arányának bármilyen növelését alaposan 
elő kell készíteni, arról megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani, valamint jól kell 
végrehajtani, hogy valamennyi érintett 
szereplőnek készen kell állnia a bevezetés 
időpontjában arra, hogy a szükséges 
üzemanyagot szállítani tudja, az állami 
hatóságoknak pedig el kell magyarázniuk 
az üzemanyag-összetételben tapasztalható 
bármilyen változás következményeit,
beleértve az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának igazolható csökkenésének 
vonatkozásait is.

Or. en

Módosítás 37
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. szorgalmazza a fenntartható 
bioüzemanyagok szerepének növelését az 

5. szorgalmazza a fenntartható –
különösen a második generációs –
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Unió energiaszerkezetében; ugyanakkor 
megjegyzi, hogy a bioüzemanyagok 
arányának bármilyen növelését alaposan 
elő kell készíteni, arról megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani, valamint jól kell 
végrehajtani, hogy valamennyi érintett 
szereplőnek készen kell állnia a bevezetés 
időpontjában arra, hogy a szükséges 
üzemanyagot szállítani tudja, az állami 
hatóságoknak pedig el kell magyarázniuk 
az üzemanyag-összetételben tapasztalható 
bármilyen változás következményeit.

bioüzemanyagok szerepének növelését az 
Unió energiaszerkezetében; ugyanakkor 
megjegyzi, hogy a bioüzemanyagok 
arányának bármilyen növelését alaposan 
elő kell készíteni, arról megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani, valamint jól kell 
végrehajtani, hogy valamennyi érintett 
szereplőnek készen kell állnia a bevezetés 
időpontjában arra, hogy a szükséges 
üzemanyagot szállítani tudja, az állami 
hatóságoknak pedig el kell magyarázniuk 
az üzemanyag-összetételben tapasztalható 
bármilyen változás következményeit.

Or. en

Módosítás 38
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. szorgalmazza a fenntartható 
bioüzemanyagok szerepének növelését az 
Unió energiaszerkezetében; ugyanakkor 
megjegyzi, hogy a bioüzemanyagok 
arányának bármilyen növelését alaposan 
elő kell készíteni, arról megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani, valamint jól kell 
végrehajtani, hogy valamennyi érintett 
szereplőnek készen kell állnia a bevezetés 
időpontjában arra, hogy a szükséges 
üzemanyagot szállítani tudja, az állami 
hatóságoknak pedig el kell magyarázniuk 
az üzemanyag-összetételben tapasztalható 
bármilyen változás következményeit.

5. szorgalmazza a fenntartható 
bioüzemanyagok szerepének növelését az 
Unió energiaszerkezetében; ugyanakkor 
megjegyzi, hogy a bioüzemanyagok 
arányának bármilyen növelését alaposan 
elő kell készíteni és az EU-n belül 
harmonizálni kell, arról megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani, valamint jól kell 
végrehajtani, hogy valamennyi érintett 
szereplőnek készen kell állnia a bevezetés 
időpontjában arra, hogy a szükséges 
üzemanyagot szállítani tudja, az állami 
hatóságoknak pedig el kell magyarázniuk 
az üzemanyag-összetételben tapasztalható 
bármilyen változás következményeit.

Or. en

Módosítás 39
Krišjānis Kariņš
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megítélése szerint az 
ellátásbiztonsághoz szükség van az 
energiaforrások diverzifikációjára, és e 
tekintetben az a véleménye, hogy bármely 
új adózási ösztönzőt a közlekedési ágazat 
fenntartható és versenyképes üzemanyag-
összetételének szemszögéből kell vizsgálni;

Or. en

Módosítás 40
Britta Thomsen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. elismeri, hogy a közlekedési ágazat 
elektromossá tétele összekapcsolva több 
megújuló energiaforrás bevonásával a 
villamosenergia-ágazatban az egyik 
kulcsfontosságú eszközt jelenti az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásnak 
csökkentéséhez. Az elektromossá tételnek 
különösen a könnyebb személyszállításra 
kellene összpontosítania például 
elektromos járművek formájában, ezzel 
szemben a bioüzemanyagokat a nehezebb 
áruszállításhoz, hosszú távon pedig a légi 
szállításhoz kellene felhasználni. Az 
elektromos járművekben rejlő nagy 
potenciált azonban csak akkor lehet 
kihasználni, ha meghozzák a szükséges 
szabályozási és jogalkotási intézkedéseket 
és lebontják a meglévő korlátokat. 

Or. da
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Módosítás 41
Antonio Cancian

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az adminisztratív 
terhek mérséklése alapvető fontosságú, ha 
az európai vasutaknak teljes mértékben 
kölcsönösen átjárhatónak kell lenniük; 
különösen a vasúti járművek 
engedélyezési eljárását kell az egész EU-
ban eredményesebbé és szabványosítottá 
tenni; 

Or. it

Módosítás 42
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. meggyőződése, hogy a vállalkozásokat 
ösztönözni kell a versenyképes árképzés 
előmozdítására annak biztosítása végett, 
hogy a nem szennyező és energiahatékony 
járművek és a hagyományos járművek 
árkülönbsége az előbbieket ne hozza 
hátrányos piaci helyzetbe; 

Or. ro

Módosítás 43
Britta Thomsen

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy az elektromos 
járművek közlekedési eszközként hatalmas 
potenciállal rendelkeznek különösen a 
városokban, és felhívja a Bizottságot, 
illetve a tagállamokat, hogy tegyenek 
nagyobb erőfeszítéseket a feltöltésre 
vonatkozó közös európai szabványok 
kidolgozásának terén, és hangsúlyozza, 
hogy az intelligens hálózatok fejlesztése 
döntő jelentőségű az elektromos járművek 
sikerére nézve;

Or. da

Módosítás 44
Antonio Cancian

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. elismeri, hogy Európa vasúti ipara 
egyre kiszolgáltatottabb a harmadik 
országbeli szállítók által az uniós piacon 
támasztott versenynek; aggályainak ad 
hangot azon fennálló jelentős akadályok 
miatt, melyek meggátolják az uniós
szállítókat abban, hogy harmadik
országokban állami szerződésekre 
pályázzanak; 

Or. it

Módosítás 45
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a figyelmet az elektromos 
járművek energiahatékony közlekedés 
kialakításában betöltött szerepére, és 
ajánlja, hogy a tagállamok lépjenek fel a 
tiszta és energiahatékony közúti járművek 
használatának előmozdításáról szóló 
2009/33/EK irányelvnek a 
tömegközlekedéssel összefüggésben 
történő végrehajtására;

Or. ro

Módosítás 46
Britta Thomsen

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. kiemeli, hogy európai szinten még 
erősebb keretfeltételeket kell létrehozni a 
közlekedési ágazat „szénmentesítéséhez”.

Or. da

Módosítás 47
Britta Thomsen

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 d. felhív arra, hogy a közlekedési 
ágazatot számítsák az energetikai 
vállalatok számára a Bizottság által az 
energiahatékonyságról újonnan 
előterjesztett irányelv által bevezetett 
energiamegtakarítási kötelezettségek 
közé;
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Or. da

Módosítás 48
Britta Thomsen

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. rámutat arra, hogy az elektromos 
járművek hozzájárulnak a környezetbarát
növekedéshez és a munkahelyekhez, a 
megújuló energiaforrások európai szinten 
már korábban tervezett kifejlesztéséből 
származó nagyobb társadalmi-gazdasági 
haszonhoz, az ellátás biztonságához, 
valamint a városokban az alacsonyabb 
zajszennyezéshez és a kisebb helyi 
légszennyezéshez.

Or. da


