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Módosítás 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. támogatja a Bizottságnak a közlekedés
fenntartható jövőjére vonatkozó stratégia 
körvonalazására irányuló 
kezdeményezését; hangsúlyozza a 
kohéziós és a közlekedéspolitika közötti 
kapcsolat fontosságát a fenntartható
regionális fejlődés mint átfogó célkitűzés 
elérése terén;

1. felhívja a Bizottságot, hogy készítsen –
a fenntartható regionális fejlődés mint 
átfogó célkitűzés elérése terén – a kohéziós 
és a közlekedéspolitika közötti 
kapcsolaton alapuló, a fenntartható uniós 
közlekedéspolitika végrehajtására 
vonatkozó stratégiát; úgy véli, hogy a 
közlekedési szakpolitikáknak különös 
figyelmet kell szentelniük az elsőbbséget 
élvező projektek azonnali 
véglegesítésének, a már meglévő 
hálózatokba történő integrálásuknak, 
illetve – amennyiben ez még nem történt 
meg – az infrastrukturális összeköttetések 
összekapcsolásának;

Or. ro

Módosítás 2
Karima Delli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. támogatja a Bizottságnak a közlekedés 
fenntartható jövőjére vonatkozó stratégia 
körvonalazására irányuló 
kezdeményezését; hangsúlyozza a kohéziós 
és a közlekedéspolitika közötti kapcsolat 
fontosságát a fenntartható regionális 
fejlődés mint átfogó célkitűzés elérése 
terén;

1. támogatja a Bizottságnak a közlekedés 
fenntartható jövőjére vonatkozó stratégia 
körvonalazására irányuló 
kezdeményezését; egyetért azzal, hogy az 
európai közlekedési rendszer sok 
tekintetben még nem fenntartható, 
például az éghajlatváltozáshoz való 
hozzájárulás, a nem megújuló 
energiafogyasztás, a finomrészecske-
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kibocsátás, a közúti halálozás, valamint a 
biodiverzitás és a tájak tekintetében 
okozott károk vonatkozásában;
hangsúlyozza a kohéziós és a 
közlekedéspolitika közötti kapcsolat 
fontosságát a fenntartható regionális 
fejlődés mint átfogó célkitűzés elérése 
terén;

Or. fr

Módosítás 3
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. támogatja a Bizottságnak a közlekedés 
fenntartható jövőjére vonatkozó stratégia 
körvonalazására irányuló 
kezdeményezését; hangsúlyozza a kohéziós 
és a közlekedéspolitika közötti kapcsolat 
fontosságát a fenntartható regionális 
fejlődés mint átfogó célkitűzés elérése 
terén;

1. támogatja a Bizottságnak a közlekedés 
fenntartható jövőjére vonatkozó stratégia 
körvonalazására irányuló 
kezdeményezését; hangsúlyozza a kohéziós 
és a közlekedéspolitika közötti kapcsolat 
fontosságát a fenntartható regionális 
fejlődés mint átfogó célkitűzésnek az egész 
EU-ban történő elérése terén;

Or. pl

Módosítás 4
Iosif Matula

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. támogatja a Bizottságnak a közlekedés 
fenntartható jövőjére vonatkozó stratégia 
körvonalazására irányuló 
kezdeményezését; hangsúlyozza a kohéziós 
és a közlekedéspolitika közötti kapcsolat 
fontosságát a fenntartható regionális 

1. támogatja a Bizottságnak a közlekedés 
fenntartható jövőjére vonatkozó stratégia 
körvonalazására irányuló 
kezdeményezését; hangsúlyozza a kohéziós 
és a közlekedéspolitika közötti kapcsolat 
fontosságát a fenntartható regionális 
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fejlődés mint átfogó célkitűzés elérése 
terén;

fejlődés és a területi kohézió mint átfogó 
célkitűzés elérése terén;

Or. ro

Módosítás 5
Franz Obermayr

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az infrastrukturális 
tervezéshez, a projektfinanszírozáshoz és -
fejlesztéshez való integrált megközelítés 
központi szerepet játszhat a versenyképes 
és fenntartható közlekedési ágazat 
fejlesztésében; hangsúlyozza, hogy a helyi 
és regionális hatóságok együttműködés 
nélkül sokszor nem tudnak megbirkózni a 
közlekedés jelentette kihívásokkal, ezért 
szorgalmazza a hatóságok és az érdekelt 
felek aktív bevonását a szakpolitika 
fejlesztési és végrehajtási folyamatába;

2. megjegyzi, hogy az infrastrukturális 
tervezéshez, a projektfinanszírozáshoz és -
fejlesztéshez való integrált megközelítés 
központi szerepet játszhat a versenyképes 
és fenntartható közlekedési ágazat 
fejlesztésében; hangsúlyozza, hogy a
régióknak és a helyi hatóságoknak kellene 
magukra vállalniuk a megelőzés szerepét 
azáltal, hogy már a tervezés szakaszában 
(lakóterületek/munkahelyi/szabadidős 
létesítmények) biztosítják az olyan 
érzékeny struktúrák kialakítását, amelyek 
kezdettől fogva minimalizálják, de 
legalábbis csökkentik a forgalom (főként 
autóforgalom) mértékét; hangsúlyozza, 
hogy a helyi és regionális hatóságok 
együttműködés nélkül sokszor nem tudnak 
megbirkózni a közlekedés jelentette 
kihívásokkal, ezért szorgalmazza a 
hatóságok és az érdekelt felek aktív 
bevonását a szakpolitika fejlesztési és 
végrehajtási folyamatába;

Or. de

Módosítás 6
Karima Delli

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az infrastrukturális 
tervezéshez, a projektfinanszírozáshoz és -
fejlesztéshez való integrált megközelítés 
központi szerepet játszhat a versenyképes 
és fenntartható közlekedési ágazat 
fejlesztésében; hangsúlyozza, hogy a helyi 
és regionális hatóságok együttműködés 
nélkül sokszor nem tudnak megbirkózni a 
közlekedés jelentette kihívásokkal, ezért 
szorgalmazza a hatóságok és az érdekelt 
felek aktív bevonását a szakpolitika 
fejlesztési és végrehajtási folyamatába;

2. megjegyzi, hogy az infrastrukturális 
tervezéshez, a projektfinanszírozáshoz és -
fejlesztéshez való integrált megközelítés 
központi szerepet játszhat a fenntartható 
közlekedési ágazat fejlesztésében; elismeri, 
hogy szükség van a funkciók olyan térbeli 
megszervezésére, amely jobban tekintettel 
van a meglévő közlekedési 
infrastruktúrára, és úgy véli, hogy az 
olyan politikák növelésének elsőbbséget 
kell élvezniük, amelyek a városi 
terjeszkedés és a személygépkocsitól való 
függés ellen küzdenek; hangsúlyozza, 
hogy a helyi és regionális hatóságok 
együttműködés nélkül sokszor nem tudnak 
megbirkózni a közlekedés jelentette 
kihívásokkal, ezért szorgalmazza a 
hatóságok és az érdekelt felek aktív 
bevonását a szakpolitika fejlesztési és 
végrehajtási folyamatába;

Or. fr

Módosítás 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az infrastrukturális
tervezéshez, a projektfinanszírozáshoz és -
fejlesztéshez való integrált megközelítés 
központi szerepet játszhat a versenyképes 
és fenntartható közlekedési ágazat 
fejlesztésében; hangsúlyozza, hogy a helyi 
és regionális hatóságok együttműködés 
nélkül sokszor nem tudnak megbirkózni a 
közlekedés jelentette kihívásokkal, ezért
szorgalmazza a hatóságok és az érdekelt 
felek aktív bevonását a szakpolitika 
fejlesztési és végrehajtási folyamatába;

2. kéri, hogy a Bizottság az 
infrastrukturális tervezést, a
projektfinanszírozást és -fejlesztést 
integráltan közelítse meg, mivel az a 
versenyképes és fenntartható közlekedési 
ágazat fejlesztésében központi elem;
hangsúlyozza, hogy általában a helyi és 
regionális hatóságok együttműködés nélkül 
sokszor nem tudnak megbirkózni a 
közlekedés jelentette kihívásokkal,
valamint azt, hogy ezért szükséges a 
hatóságok és az érdekelt felek aktív
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bevonása a szakpolitika fejlesztési és 
végrehajtási folyamatába;

Or. ro

Módosítás 8
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az infrastrukturális 
tervezéshez, a projektfinanszírozáshoz és -
fejlesztéshez való integrált megközelítés 
központi szerepet játszhat a versenyképes 
és fenntartható közlekedési ágazat 
fejlesztésében; hangsúlyozza, hogy a helyi 
és regionális hatóságok együttműködés 
nélkül sokszor nem tudnak megbirkózni a 
közlekedés jelentette kihívásokkal, ezért
szorgalmazza a hatóságok és az érdekelt
felek aktív bevonását a szakpolitika 
fejlesztési és végrehajtási folyamatába;

2. megjegyzi, hogy az infrastrukturális 
tervezéshez, a projektfinanszírozáshoz és -
fejlesztéshez való integrált és összehangolt
megközelítés központi szerepet játszik a 
versenyképes és fenntartható közlekedési 
ágazat fejlesztésében; hangsúlyozza, hogy 
a helyi és regionális hatóságok
együttműködés nélkül sokszor nem tudnak 
megbirkózni a közlekedés jelentette 
kihívásokkal, ezért kéri a tagállamokat, 
hogy az érdekelt felekkel aktívan 
működjenek együtt a szakpolitika 
fejlesztési és végrehajtási folyamatában;

Or. cs

Módosítás 9
Iosif Matula

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
fontos szerepet játszhat a közlekedés 
infrastruktúrájának fejlesztésében azzal, 
hogy biztosítja, ne csak az önálló 
projektek, hanem a hálózatok is prioritást 
kapjanak; javasolja, hogy a strukturális és 
kohéziós alapból közösen finanszírozott 

3. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
fontos szerepet játszhat a közlekedés 
infrastruktúrájának fejlesztésében azzal, 
hogy biztosítja, ne csak az önálló 
projektek, hanem a hálózatok is prioritást 
kapjanak; úgy ítéli meg, hogy az 
intelligens közlekedési rendszerek 
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közlekedési projekteket továbbra is a 
kiegyensúlyozott fejlődés irányába vigyék, 
valamint hogy nagyobb területi kohéziót 
érjenek el, és szorgalmazza a közösségi és 
a nemzeti alapok közötti jobb koordinációt;

használata a biztonság, a fenntarthatóság 
és a hatékonyság tekintetében hozzájárul 
a közlekedési infrastruktúrák 
fejlesztéséhez; javasolja, hogy a 
strukturális és kohéziós alapból közösen 
finanszírozott közlekedési projekteket 
továbbra is a kiegyensúlyozott fejlődés 
irányába vigyék, valamint hogy nagyobb 
területi kohéziót érjenek el, és 
szorgalmazza a közösségi és a nemzeti 
alapok közötti jobb koordinációt;

Or. ro

Módosítás 10
Seán Kelly

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
fontos szerepet játszhat a közlekedés 
infrastruktúrájának fejlesztésében azzal, 
hogy biztosítja, ne csak az önálló 
projektek, hanem a hálózatok is prioritást 
kapjanak; javasolja, hogy a strukturális és 
kohéziós alapból közösen finanszírozott 
közlekedési projekteket továbbra is a 
kiegyensúlyozott fejlődés irányába vigyék, 
valamint hogy nagyobb területi kohéziót 
érjenek el, és szorgalmazza a közösségi és 
a nemzeti alapok közötti jobb koordinációt;

3. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
fontos szerepet játszhat a közlekedés 
infrastruktúrájának fejlesztésében azzal, 
hogy biztosítja, ne csak az önálló 
projektek, hanem a hálózatok is prioritást 
kapjanak; úgy ítéli meg, hogy a 
hálózatoknak olyan társadalmi-gazdasági 
elemzésen kell alapulniuk, amely 
figyelembe veszi az igényeket és a 
forgalom sűrűségét, valamint a társadalmi 
és területi szempontokat is; javasolja, hogy 
a strukturális és kohéziós alapból közösen 
finanszírozott közlekedési projekteket 
továbbra is a kiegyensúlyozott fejlődés 
irányába vigyék, valamint hogy nagyobb 
területi kohéziót érjenek el, és 
szorgalmazza a közösségi és a nemzeti 
alapok közötti jobb koordinációt;

Or. en
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Módosítás 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika
fontos szerepet játszhat a közlekedés 
infrastruktúrájának fejlesztésében azzal, 
hogy biztosítja, ne csak az önálló
projektek, hanem a hálózatok is prioritást
kapjanak; javasolja, hogy a strukturális és 
kohéziós alapból közösen finanszírozott 
közlekedési projekteket továbbra is a 
kiegyensúlyozott fejlődés irányába vigyék, 
valamint hogy nagyobb területi kohéziót 
érjenek el, és szorgalmazza a közösségi és 
a nemzeti alapok közötti jobb koordinációt;

3. kéri, hogy a Bizottság vegye figyelembe 
a kohéziós politika által a közlekedés 
infrastruktúrájának fejlesztésében játszott 
fontos szerepét azzal, hogy nem csak az 
önálló projekteknek, hanem a
hálózatoknak is prioritást ad; kéri, hogy a 
strukturális és kohéziós alapból közösen 
finanszírozott közlekedési projekteket 
továbbra is a kiegyensúlyozott fejlődés
irányába vigyék, valamint hogy nagyobb 
területi kohéziót érjenek el, és 
szorgalmazza a közösségi és a nemzeti 
alapok közötti jobb koordinációt;

Or. ro

Módosítás 12
Karima Delli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
fontos szerepet játszhat a közlekedés 
infrastruktúrájának fejlesztésében azzal, 
hogy biztosítja, ne csak az önálló 
projektek, hanem a hálózatok is prioritást 
kapjanak; javasolja, hogy a strukturális és 
kohéziós alapból közösen finanszírozott 
közlekedési projekteket továbbra is a 
kiegyensúlyozott fejlődés irányába vigyék, 
valamint hogy nagyobb területi kohéziót 
érjenek el, és szorgalmazza a közösségi és 
a nemzeti alapok közötti jobb koordinációt;

3. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
fontos szerepet játszhat a közlekedés 
infrastruktúrájának fejlesztésében azzal, 
hogy biztosítja, ne csak az önálló 
projektek, hanem a főbb hálózatok is 
prioritást kapjanak; javasolja, hogy a 
strukturális és kohéziós alapból közösen 
finanszírozott közlekedési projekteket 
továbbra is elsősorban a fenntartható
fejlődés irányába vigyék, valamint hogy 
nagyobb területi kohéziót érjenek el, és 
szorgalmazza a közösségi és a nemzeti 
alapok közötti jobb koordinációt;
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Or. fr

Módosítás 13
Karima Delli

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. szorgalmazza, hogy a közlekedési 
ágazat számára előirányzott uniós 
finanszírozásból a lehető legnagyobb 
mértékben juttassanak a már meglévő 
infrastruktúrák, intermodális platformok, 
kikötők és a vasút számára;

Or. fr

Módosítás 14
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. támogatja a helyi tömegközlekedési 
rendszerek fejlesztését és javítását nem 
csak a már meglévő infrastruktúrák 
hatékonyabb használata, hanem az 
irányítási kezdeményezések iránti igények 
(például kedvezményes útsávok, öko-
bérletes tarifarendszer és csökkentett 
forgalmú övezetek) révén is. E tekintetben 
az alacsony kibocsátású közlekedési 
rendszerek előmozdítása érdekében 
létfontosságúnak ítéli meg a technológiai 
innovációba és innovatív megoldásokba 
történő beruházást;

Or. it
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Módosítás 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a közlekedési ágazat előtt álló 
kihívások kezelése terén a régiók közötti és 
a határokon átnyúló együttműködés 
többletértékét; ezért szorgalmazza a 
határokon átnyúló megfontolások 
figyelembevételét a jövőbeli
közlekedéspolitikában;

4. kiemeli a közlekedési ágazat előtt álló 
kihívások kezelése terén a régiók közötti és 
a határokon átnyúló együttműködés 
többletértékét; szorgalmazza a határokon 
átnyúló megfontolásoknak a jövőbeli
közlekedéspolitikába történő beemelését;

Or. ro

Módosítás 16
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a közlekedési ágazat előtt álló 
kihívások kezelése terén a régiók közötti és 
a határokon átnyúló együttműködés 
többletértékét; ezért szorgalmazza a 
határokon átnyúló megfontolások 
figyelembevételét a jövőbeli 
közlekedéspolitikában;

4. kiemeli a közlekedési ágazat előtt álló 
kihívások kezelése terén a régiók közötti és 
a határokon átnyúló együttműködés 
többletértékét; ezért szorgalmazza a 
határokon átnyúló megfontolások 
figyelembevételét a jövőbeli 
közlekedéspolitikában; felhívja továbbá a 
Bizottságot, hogy teljes mértékben és 
következetesen alkalmazza az európai 
koordinátorokat, elsősorban a TEN-T 
hálózat prioritást élvező projektjei határok 
közti szakaszainak tervezésénél és 
megépítésénél azon az alapon, hogy 
tevékenységükbe a projektek hatékonyabb 
és hamarabb történő befejezéséből 
származó megtakarítások formájában való 
befektetés sokszorosan meg fog térülni;

Or. cs
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Módosítás 17
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a közlekedési ágazat előtt álló 
kihívások kezelése terén a régiók közötti és 
a határokon átnyúló együttműködés 
többletértékét; ezért szorgalmazza a 
határokon átnyúló megfontolások 
figyelembevételét a jövőbeli 
közlekedéspolitikában;

4. kiemeli a közlekedési ágazat előtt álló 
kihívások kezelése terén a régiók közötti és 
a határokon átnyúló együttműködés 
többletértékét; ezért szorgalmazza a 
határokon átnyúló megfontolások 
figyelembevételét a jövőbeli 
közlekedéspolitikában; javasolja a TEN-T 
prioriási tengelyeinek, például a 18. 
tengely (Rajna/Meuse – Majna – Duna) 
fejlesztését a regionális közlekedés 
infrastruktúrájának Dél-Kelet Európában 
történő megkönnyítése érdekében, 
összhangban az Európai Unió Duna 
régióra vonatkozó stratégiájának 
célkitűzéseivel és intézkedéseivel;

Or. ro

Módosítás 18
Karima Delli

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a közlekedési ágazat előtt álló 
kihívások kezelése terén a régiók közötti és 
a határokon átnyúló együttműködés 
többletértékét; ezért szorgalmazza a 
határokon átnyúló megfontolások 
figyelembevételét a jövőbeli 
közlekedéspolitikában;

4. kiemeli a közlekedési ágazat előtt álló 
kihívások kezelése terén a régiók közötti és 
a határokon átnyúló együttműködés 
többletértékét; ezért szorgalmazza a 
határokon átnyúló megfontolások 
figyelembevételét a jövőbeli 
közlekedéspolitikában; hangsúlyozza, 
hogy szükség van egy egyszerűbb, 
átláthatóbb és hatékonyabb módot találni 
arra, hogy az INTERREG-en keresztüli 
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támogatás a régiók közötti 
együttműködést segítse;

Or. fr

Módosítás 19
Iosif Matula

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a közlekedési ágazat előtt álló 
kihívások kezelése terén a régiók közötti és 
a határokon átnyúló együttműködés 
többletértékét; ezért szorgalmazza a 
határokon átnyúló megfontolások 
figyelembevételét a jövőbeli 
közlekedéspolitikában;

4. kiemeli a közlekedési ágazat előtt álló 
kihívások kezelése terén a régiók közötti és 
a határokon átnyúló együttműködés 
többletértékét; ezért szorgalmazza a 
határokon átnyúló megfontolások 
figyelembevételét a jövőbeli 
közlekedéspolitikában; ugyanakkor 
hangsúlyozza a közlekedés rendkívüli 
fontosságát a makrorégiók fejlesztésében; 

Or. ro

Módosítás 20
Karima Delli

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi az Európában tapasztalható 
városiasodás növekvő tendenciáját; 
hangsúlyozza a magas színvonalú és a 
városlakók számára hozzáférhető 
közlekedési szolgáltatások iránti igényt; 
kiemeli az EU szerepét a városi területek 
közötti együttműködés megerősítésében, 
amelynek révén lehetővé válik a bevált 
gyakorlatok megosztása és cseréje a 
közlekedési rendszerek fokozott 
fenntarthatósága érdekében;

5. megjegyzi az Európában tapasztalható 
városiasodás növekvő tendenciáját; 
hangsúlyozza a magas színvonalú és a 
városlakók számára hozzáférhető 
közlekedési szolgáltatások iránti igényt a 
városi terjeszkedés és az azzal járó 
energiaveszteség kiküszöbölése 
érdekében; kiemeli az EU szerepét a városi 
területek közötti együttműködés 
megerősítésében, amelynek révén lehetővé 
válik a bevált gyakorlatok megosztása és 
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cseréje a közlekedési rendszerek fokozott 
fenntarthatósága érdekében; hangsúlyozza, 
hogy a 100 000 lakost meghaladó 
városokban egy fenntartható városi 
mobilitási terv kidolgozását a 
társfinanszírozott közlekedési projektek, 
az üvegházhatású gázokkal és a 
szénhidrogén fogyasztással kapcsolatos 
európai uniós célértékek, valamint az 
európai uniós környezetvédelmi 
jogszabályok kérdésével kell 
összekapcsolni; 

Or. fr

Módosítás 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi az Európában tapasztalható 
városiasodás növekvő tendenciáját;
hangsúlyozza a magas színvonalú és a 
városlakók számára hozzáférhető 
közlekedési szolgáltatások iránti igényt; 
kiemeli az EU szerepét a városi területek 
közötti együttműködés megerősítésében, 
amelynek révén lehetővé válik a bevált 
gyakorlatok megosztása és cseréje a 
közlekedési rendszerek fokozott 
fenntarthatósága érdekében;

5. felhívja a Bizottságot, hogy vegye észre
az Európában tapasztalható városiasodás 
növekvő tendenciáját; hangsúlyozza a 
magas színvonalú és valamennyi 
városlakó számára hozzáférhető 
közlekedési szolgáltatások iránti igényt az 
összes tagországban történő 
kiegyensúlyozott fejlődés érdekében;
kiemeli az EU szerepét a városi területek 
közötti együttműködés megerősítésében, 
amelynek révén lehetővé válik a bevált 
gyakorlatok megosztása és cseréje a 
közlekedési rendszereknek az egész EU 
területén való fokozott fenntarthatósága és 
homogenitása érdekében;

Or. ro
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Módosítás 22
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi az Európában tapasztalható 
városiasodás növekvő tendenciáját; 
hangsúlyozza a magas színvonalú és a 
városlakók számára hozzáférhető 
közlekedési szolgáltatások iránti igényt; 
kiemeli az EU szerepét a városi területek 
közötti együttműködés megerősítésében, 
amelynek révén lehetővé válik a bevált 
gyakorlatok megosztása és cseréje a 
közlekedési rendszerek fokozott 
fenntarthatósága érdekében;

5. megjegyzi az Európában tapasztalható 
városiasodás növekvő tendenciáját; 
hangsúlyozza a magas színvonalú és a 
városlakók számára hozzáférhető 
közlekedési szolgáltatások iránti igényt; 
kiemeli az EU szerepét a városi területek 
közötti együttműködés megerősítésében, 
amelynek révén lehetővé válik a bevált 
gyakorlatok megosztása és cseréje a 
közlekedési rendszerek fokozott 
fenntarthatósága érdekében; hangsúlyozza 
e tekintetben a 2009. szeptember 30-án 
elfogadott városi mobilitásról szóló 
cselekvési terv jelentőségét, és elvárja, 
hogy az abban megfogalmazott 
intézkedéseket hamarosan bevezessék;

Or. pl

Módosítás 23
Iosif Matula

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi az Európában tapasztalható 
városiasodás növekvő tendenciáját;
hangsúlyozza a magas színvonalú és a 
városlakók számára hozzáférhető 
közlekedési szolgáltatások iránti igényt; 
kiemeli az EU szerepét a városi területek 
közötti együttműködés megerősítésében, 
amelynek révén lehetővé válik a bevált 
gyakorlatok megosztása és cseréje a 
közlekedési rendszerek fokozott 
fenntarthatósága érdekében;

5. megjegyzi az Európában tapasztalható 
városiasodás növekvő tendenciáját;
hangsúlyozza a magas színvonalú és a 
városlakók számára hozzáférhető 
közlekedési szolgáltatások iránti igényt; 
kiemeli az EU szerepét a városi területek 
közötti együttműködés megerősítésében, 
amelynek révén lehetővé válik a bevált 
gyakorlatok megosztása és cseréje a 
közlekedési rendszerek fokozott 
fenntarthatósága érdekében; sürgeti a helyi 
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hatóságokat, hogy támogassák a 
tömegközlekedés lehető legökologikusabb 
formáját;

Or. ro

Módosítás 24
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy megfelelő 
kutatásra van szükség a 
közlekedésinnováció területén, többek 
között az energiafogyasztás és a szén-
dioxid kibocsátás csökkentése, valamint a 
megújuló energiák fokozott alkalmazása 
céljából;

Or. en

Módosítás 25
Karima Delli

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
elkötelezte magát üvegházhatást okozó 
gázkibocsátásainak legalább 20%-kal 
történő csökkentése mellett 2020-ig, amely 
a légi és közúti közlekedés alternatíváiba 
való jelentős befektetést követel meg;

Or. fr
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Módosítás 26
Seán Kelly

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. elismeri, hogy a hatékony közúti fuvar 
központi szerepet játszik a fenntartható 
közlekedési szerkezetben; felhívja ezért a 
Bizottságot és a tagállamok hatóságait, 
hogy könnyítsék meg a kabotázs-forgalom 
teljes liberalizációját az üresen tett 
kilométerek számának csökkentése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 27
Markus Pieper

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a regionális vállalatok 
összeköttetése és versenyképessége 
érdekében a közúti forgalom és az utak 
javításának kiemelkedő fontosságát; 
külön hangsúlyozza a peremterületek és a 
legkülső régiók gazdasági fejlődéséhez 
szükséges úthálózat fontosságát; 
szorgalmazza az út- és vasúthálózat 
fokozott és fenntartható 
összekapcsolódását további 
fuvarátrakodási pontok révén;

Or. de
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Módosítás 28
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza az alternatív 
üzemanyagok (például a földgáz és a 
biometán) fontosságát a fenntartható 
mobilitás széles körben történő 
megteremtése érdekében; támogatja az 
ilyen üzemanyagokkal történő ellátáshoz 
szükséges infrastruktúrák fejlesztését, 
illetve a tankolási pontok földrajzilag 
kiegyensúlyozott elosztását az ipari ellátás 
megteremtése céljából is;

Or. it

Módosítás 29
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a vasutak 
liberalizációja összefügg az egész 
közlekedési ágazat számára az
üvegházhatást okozó gázok csökkentéséből 
eredő kihívással, valamint a regionális 
fejlődéssel; megjegyzi azonban, hogy a
liberalizációnak nem kellene olyan 
akaratlan következménnyel járnia, hogy a 
vasúti közlekedés a közúti közlekedéssel 
szemben kevésbé versenyképessé válik, 
valamint azt, hogy kellően figyelembe kell 
venni annak biztosítását, hogy a 
peremterületek ne szakadjanak el a vasúti 
összeköttetéstől;

6. megjegyzi, hogy a vasutak 
liberalizációja a vasúti szállítás 
hatékonyságának növelése, a közúti 
szállítással szembeni versenyhelyzetének 
javítása és a nagytávolságú 
áruforgalomban és a tömegközlekedésben 
betöltött arányának növelése 
szempontjából szükséges az egész
közlekedési ágazatbólszármazó
üvegházhatást okozó gázok csökkentése 
érdekében; megjegyzi továbbá, hogy a
liberalizáció a vasúti szállítás 
költséghatékonyságának növelése, 
valamint az ügyfelek – gyakran maguk a 
regionális hatóságok – számára történő 
megfizethetőség fokozása szempontjából is 
szükséges;
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Or. cs

Módosítás 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a vasutak 
liberalizációja összefügg az egész 
közlekedési ágazat számára az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentéséből 
eredő kihívással, valamint a regionális 
fejlődéssel; megjegyzi azonban, hogy a 
liberalizációnak nem kellene olyan 
akaratlan következménnyel járnia, hogy a 
vasúti közlekedés a közúti közlekedéssel
szemben kevésbé versenyképessé válik, 
valamint azt, hogy kellően figyelembe kell
venni annak biztosítását, hogy a 
peremterületek ne szakadjanak el a vasúti 
összeköttetéstől;

6. megjegyzi, hogy a vasutak 
liberalizációja összefügg az egész 
közlekedési ágazat számára az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentéséből 
eredő kihívással, valamint a regionális 
fejlődéssel; megjegyzi, hogy a 
liberalizációnak nem szabad a vasúti 
közlekedés közúti közlekedéssel szembeni 
versenyképességét befolyásolnia, valamint 
azt, hogy különös figyelmet kell szentelni
annak biztosítására, hogy a peremterületek 
ne szakadjanak el a vasúti összeköttetéstől;

Or. ro

Módosítás 31
Seán Kelly

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a vasutak 
liberalizációja összefügg az egész 
közlekedési ágazat számára az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentéséből 
eredő kihívással, valamint a regionális 
fejlődéssel; megjegyzi azonban, hogy a 
liberalizációnak nem kellene olyan 
akaratlan következménnyel járnia, hogy a 
vasúti közlekedés a közúti közlekedéssel 
szemben kevésbé versenyképessé válik, 

6. megjegyzi, hogy a vasutak 
liberalizációja összefügg az egész 
közlekedési ágazat számára az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentéséből 
eredő kihívással, valamint a regionális 
fejlődéssel; megjegyzi azonban, hogy a 
liberalizációnak nem kellene olyan 
akaratlan következménnyel járnia, hogy a 
vasúti közlekedés a közúti közlekedéssel 
szemben kevésbé versenyképessé válik, 
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valamint azt, hogy kellően figyelembe kell 
venni annak biztosítását, hogy a 
peremterületek ne szakadjanak el a vasúti 
összeköttetéstől;

valamint azt, hogy kellően figyelembe kell 
venni annak biztosítását, hogy a 
peremterületek javítsák a vasúttal való 
összeköttetésüket;

Or. en

Módosítás 32
Karima Delli

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a vasutak 
liberalizációja összefügg az egész 
közlekedési ágazat számára az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentéséből 
eredő kihívással, valamint a regionális 
fejlődéssel; megjegyzi azonban, hogy a 
liberalizációnak nem kellene olyan 
akaratlan következménnyel járnia, hogy a 
vasúti közlekedés a közúti közlekedéssel 
szemben kevésbé versenyképessé válik,
valamint azt, hogy kellően figyelembe kell 
venni annak biztosítását, hogy a 
peremterületek ne szakadjanak el a vasúti 
összeköttetéstől;

6. megjegyzi, hogy ugyan a vasutak 
liberalizációja összefügg az egész 
közlekedési ágazat számára az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentéséből 
eredő kihívással, valamint a regionális 
fejlődéssel, a liberalizációnak nem szabad
olyan akaratlan következménnyel járnia, 
hogy a vasúti közlekedés a közúti 
közlekedéssel szemben kevésbé 
versenyképessé váljon; ennek megfelelően 
úgy véli, hogy kellően figyelembe kell 
venni annak biztosítását, hogy a 
peremterületek ne szakadjanak el a vasúti 
összeköttetéstől;

Or. fr

Módosítás 33
Franz Obermayr

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a vasutak 
liberalizációja összefügg az egész 
közlekedési ágazat számára az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentéséből 

6. megjegyzi, hogy a vasutak 
liberalizációja összefügg az egész 
közlekedési ágazat számára az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentéséből 
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eredő kihívással, valamint a regionális 
fejlődéssel; megjegyzi azonban, hogy a 
liberalizációnak nem kellene olyan 
akaratlan következménnyel járnia, hogy a 
vasúti közlekedés a közúti közlekedéssel 
szemben kevésbé versenyképessé válik, 
valamint azt, hogy kellően figyelembe kell 
venni annak biztosítását, hogy a 
peremterületek ne szakadjanak el a vasúti 
összeköttetéstől;

eredő kihívással, valamint a regionális 
fejlődéssel; megjegyzi azonban, hogy a 
liberalizációnak nem kellene olyan 
akaratlan következménnyel járnia, hogy a 
vasúti közlekedés a közúti közlekedéssel 
szemben kevésbé versenyképessé válik, 
valamint azt, hogy kellően figyelembe kell 
venni annak biztosítását, hogy a 
peremterületek ne szakadjanak el a vasúti 
összeköttetéstől; hangsúlyozza a fokozott 
fogyasztóvédelem szükségességét a vasúti 
közlekedés terén, különösen a vasúti 
utazások esetén a hosszas késéseknél járó 
jogorvoslattal és kártérítéssel kapcsolatos 
megfelelő fogyasztói tájékoztatás 
nyújtását;

Or. de

Módosítás 34
Karima Delli

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a rövid távú tengeri 
szállítás mint a közlekedés egyik 
fenntartható módjának fontosságát, amely 
javíthatja a peremterületek és a legkülső 
régiók összeköttetését és fejlődését;

7. hangsúlyozza a rövid távú tengeri 
szállítás fejlesztésének fontosságát a
tengeri kikötők földrajzilag 
kiegyensúlyozottabb használata révén, 
melyek segítségével biztosítani lehet a 
közúti közlekedés csökkentését, 
elsősorban például az Alpokhoz hasonló 
olyan érzékenyebb hegyi területeken, 
amelyeket komoly környezeti károk 
veszélyeztetnek, illetve már sújták is, és
ugyanakkor javítani kell a peremkerületek 
és a legkülső régiók összeköttetését és 
fejlődését;

Or. fr
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Módosítás 35
Franz Obermayr

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a rövid távú tengeri 
szállítás mint a közlekedés egyik 
fenntartható módjának fontosságát, amely 
javíthatja a peremterületek és a legkülső 
régiók összeköttetését és fejlődését;

7. hangsúlyozza a multimodális 
közlekedés, és különösen a hajózás mint 
környezetbarát és fenntartható 
közlekedési forma központi szerepét; 
hangsúlyozza különösen a rövid távú 
tengeri szállítás mint a közlekedés egyik 
fenntartható módjának fontosságát, amely 
javíthatja a peremterületek és a legkülső 
régiók összeköttetését és fejlődését;

Or. de

Módosítás 36
Riikka Manner

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a rövid távú tengeri 
szállítás mint a közlekedés egyik 
fenntartható módjának fontosságát, amely 
javíthatja a peremterületek és a legkülső 
régiók összeköttetését és fejlődését;

7. hangsúlyozza a rövid távú tengeri 
szállítás, valamint a folyami és tavi 
szállítás mint a közlekedés egyik 
fenntartható módjának fontosságát, amely 
javíthatja a peremterületek és a legkülső 
régiók összeköttetését és fejlődését;

Or. en

Módosítás 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy szükség van arra, 
hogy a rövid távú tengeri szállítással és a 
tengeri autópályákkal kapcsolatos 
projekteket tágabb értelemben, Európa 
közvetlenül szomszédos országait is 
magában foglalva vizsgáljuk; kiemeli, 
hogy ez jobb szinergiát fog a regionális, a 
fejlesztési és a közlekedési politika között 
megkövetelni;

Or. fr

Módosítás 38
Karima Delli

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. támogatja egy fenntartható, a 
mobilitást elősegítő módszer kialakítását, 
amely egy olyan decentralizált fogyasztási 
és termelési rendszer előmozdításán és 
kialakításán alapszik, amely kiküszöböli a 
felesleges és nem hatékony áruszállítást;

Or. fr

Módosítás 39
Karima Delli

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri, hogy a regionális repülőterek 
a peremterületek és a legkülső régiók 
fejlődésében kulcsfontosságú szerepet 
töltenek be a nemzetközi központokkal 

8. különösen szükségszerűnek tartja a 
különböző közlekedési módokat
összekapcsoló megoldások alkalmazása 
révén fenntartható közlekedési módozatok 
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való összeköttetésük fejlesztése révén;
különösen célszerűnek tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – a
különböző közlekedési módozatokat
összekapcsoló megoldások alkalmazását; 
úgy véli, hogy a repülőterek közötti
(gyors-) vasúti összeköttetések kitűnő 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy a 
különböző közlekedési módokat 
fenntartható módon kössék össze;

nyújtását; úgy véli, hogy a platformok
közötti vasúti és intermodális
összeköttetések kitűnő lehetőséget 
nyújtanak arra, hogy a különböző 
közlekedési módokat fenntartható módon 
kössék össze, elsősorban a 
peremterületeken és a legkülső régiókban;

Or. fr

Módosítás 40
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri, hogy a regionális repülőterek a 
peremterületek és a legkülső régiók 
fejlődésében kulcsfontosságú szerepet 
töltenek be a nemzetközi központokkal 
való összeköttetésük fejlesztése révén; 
különösen célszerűnek tartja – amennyiben 
a lehetőségek engedik – a különböző
közlekedési módozatokat összekapcsoló 
megoldások alkalmazását; úgy véli, hogy a 
repülőterek közötti (gyors-) vasúti 
összeköttetések kitűnő lehetőséget 
nyújtanak arra, hogy a különböző 
közlekedési módokat fenntartható módon 
kössék össze;

8. elismeri, hogy a regionális repülőterek a 
peremterületek és a legkülső régiók 
fejlődésében kulcsfontosságú szerepet 
töltenek be a nemzetközi központokkal 
való összeköttetésük fejlesztése révén; 
különösen célszerűnek tartja – amennyiben 
a lehetőségek engedik – a különböző
közlekedési módozatokat összekapcsoló 
megoldások alkalmazását és az innovatív 
pénzügyi megoldások azonosítását e 
repülőterek modernizálásának 
megkönnyítése érdekében; úgy véli, hogy 
a repülőterek közötti (gyors-) vasúti 
összeköttetések kitűnő lehetőséget 
nyújtanak arra, hogy a különböző 
közlekedési módokat fenntartható módon 
kössék össze;

Or. ro
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Módosítás 41
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is 
következetesen az Európai Bizottság 2001. 
évi közlekedéspolitikai fehér könyvének 
félidei felülvizsgálatában meghatározott 
komodalitás elve szerint járjon el, a régiók 
általános összeköttetésének javítása 
érdekében, amely fejlődésükhöz alapvető 
feltétel; azért véli így, mert úgy gondolja, 
hogy csak egy közlekedési ágazat van, 
illetve a közlekedési szolgáltatások iránt 
egy igény létezik, és ez a kihívás az állami 
politikák számára azt jelenti, hogy a 
különböző közlekedési módok számára 
tisztességes körülményeket teremtsenek, 
hogy biztosítva legyen, hogy mindegyik a 
maga erősségével hozzájárulhasson a 
rendszer egészéhez, mivel az egyoldalú, 
csak a másikkal szemben valamelyik 
közlekedési módot előnyben részesítő 
bánásmód egyenlőtlenségekhez és a 
hatékonyság hiányához vezet;

Or. cs

Módosítás 42
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
szigetcsoportokat érintő speciális 
közlekedési problémákról szóló 
konzultációkra és megbeszélésekre.

Or. fr
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