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Módosítás 1
Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy egyfelől az EU nyugati 
és keleti része, másfelől pedig a központi 
és külső régiók között igen jelentős 
különbségek mutatkoznak a közlekedési 
infrastruktúra és a földrajzi 
megközelíthetőség terén, és ezeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni; úgy véli, 
hogy az EU közlekedési rendszerének 
támogatnia kell az egységes európai 
közlekedési térség kialakulásához vezető
kiegyensúlyozott regionális fejlődést és a 
területi kohéziót;

1. megjegyzi, hogy egyfelől az EU nyugati 
és keleti része, másfelől pedig a központi 
és külső régiók között igen jelentős 
különbségek mutatkoznak a közlekedési 
infrastruktúra és a földrajzi 
megközelíthetőség terén, és ezeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni; úgy véli, 
hogy az EU közlekedési rendszerének nem 
szabad elősegítenie a forgalom 
növekedését, hanem támogatnia kell a 
kiegyensúlyozott regionális fejlődést és a 
területi kohéziót, és tiszteletben kell 
tartania a biológiai sokféleség 
megőrzésére és az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre irányuló célkitűzéseket;

Or. fr

Módosítás 2
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy egyfelől az EU nyugati 
és keleti része, másfelől pedig a központi 
és külső régiók között igen jelentős 
különbségek mutatkoznak a közlekedési 
infrastruktúra és a földrajzi 
megközelíthetőség terén, és ezeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni; úgy véli, 
hogy az EU közlekedési rendszerének 
támogatnia kell az egységes európai 
közlekedési térség kialakulásához vezető 

1. meggyőződése, hogy a közlekedési 
ágazat és különösen a közlekedési 
infrastruktúrák hatást gyakorolnak az 
országok gazdasági és társadalmi 
fejlődésére, és minden ország kormányát 
arra ösztönzi, hogy fektessen be ebbe az 
ágazatba;
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kiegyensúlyozott regionális fejlődést és a 
területi kohéziót;

megjegyzi, hogy egyfelől az EU nyugati és 
keleti része, másfelől pedig a központi és 
külső régiók között igen jelentős 
különbségek mutatkoznak a közlekedési 
infrastruktúra és a földrajzi 
megközelíthetőség terén, és ezeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni; úgy véli, 
hogy az EU közlekedési rendszerének 
támogatnia kell az egységes európai 
közlekedési térség kialakulásához vezető 
kiegyensúlyozott regionális fejlődést és a 
területi kohéziót;

Or. lt

Módosítás 3
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy egyfelől az EU nyugati 
és keleti része, másfelől pedig a központi 
és külső régiók között igen jelentős 
különbségek mutatkoznak a közlekedési 
infrastruktúra és a földrajzi 
megközelíthetőség terén, és ezeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni; úgy véli, 
hogy az EU közlekedési rendszerének 
támogatnia kell az egységes európai 
közlekedési térség kialakulásához vezető 
kiegyensúlyozott regionális fejlődést és a 
területi kohéziót;

1. meggyőződése, hogy a közlekedési 
ágazat és különösen a közlekedési 
infrastruktúrák hatást gyakorolnak az 
országok gazdasági és társadalmi 
fejlődésére, és minden ország kormányát 
arra ösztönzi, hogy fektessen be ebbe az 
ágazatba; Megjegyzi, hogy egyfelől az EU 
nyugati és keleti része, másfelől pedig a 
központi és külső régiók között igen 
jelentős különbségek mutatkoznak a 
közlekedési infrastruktúra és a földrajzi 
megközelíthetőség terén, és ezeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni; úgy véli, 
hogy az EU közlekedési rendszerének 
támogatnia kell az egységes európai 
közlekedési térség kialakulásához vezető 
kiegyensúlyozott regionális fejlődést és a 
területi kohéziót;

Or. lt
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Módosítás 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy egyfelől az EU nyugati 
és keleti része, másfelől pedig a központi 
és külső régiók között igen jelentős 
különbségek mutatkoznak a közlekedési 
infrastruktúra és a földrajzi 
megközelíthetőség terén, és ezeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni; úgy véli, 
hogy az EU közlekedési rendszerének 
támogatnia kell az egységes európai 
közlekedési térség kialakulásához vezető 
kiegyensúlyozott regionális fejlődést és a 
területi kohéziót

1. megjegyzi, hogy egyfelől az EU nyugati 
és keleti része, másfelől pedig a központi 
és külső régiók között igen jelentős 
különbségek mutatkoznak a közlekedési 
infrastruktúra és a földrajzi 
megközelíthetőség terén, és ezeket 
fokozatosan meg kell szüntetni a jobb 
közlekedési infrastruktúra megvalósítása 
érdekében az Európai Unió egész 
területén; úgy véli, hogy az EU 
közlekedési rendszerének támogatnia kell 
az egységes európai közlekedési térség 
kialakulásához vezető kiegyensúlyozott 
regionális fejlődést és a területi kohéziót

Or. ro

Módosítás 5
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy egyfelől az EU nyugati 
és keleti része, másfelől pedig a központi 
és külső régiók között igen jelentős 
különbségek mutatkoznak a közlekedési 
infrastruktúra és a földrajzi 
megközelíthetőség terén, és ezeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni; úgy véli, 
hogy az EU közlekedési rendszerének 
támogatnia kell az egységes európai 
közlekedési térség kialakulásához vezető 
kiegyensúlyozott regionális fejlődést és a 
területi kohéziót;

1. megjegyzi, hogy egyfelől az EU nyugati 
és keleti része, másfelől pedig a központi, a 
külső és a legkülső régiók között igen 
jelentős különbségek mutatkoznak a 
közlekedési infrastruktúra és a földrajzi 
megközelíthetőség terén, és ezeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni; úgy véli, 
hogy az EU közlekedési rendszerének 
támogatnia kell az egységes európai 
közlekedési térség kialakulásához vezető 
kiegyensúlyozott regionális fejlődést és a 
területi kohéziót;

Or. fr
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Módosítás 6
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy egyfelől az EU nyugati 
és keleti része, másfelől pedig a központi 
és külső régiók között igen jelentős 
különbségek mutatkoznak a közlekedési 
infrastruktúra és a földrajzi 
megközelíthetőség terén, és ezeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni; úgy véli, 
hogy az EU közlekedési rendszerének 
támogatnia kell az egységes európai 
közlekedési térség kialakulásához vezető 
kiegyensúlyozott regionális fejlődést és a 
területi kohéziót;

1. megjegyzi, hogy egyfelől az EU nyugati 
és keleti része, másfelől pedig a központi 
és külső régiók között igen jelentős 
különbségek mutatkoznak a közlekedési 
infrastruktúra és a földrajzi 
megközelíthetőség terén, és ezeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni; úgy véli, 
hogy az EU közlekedési rendszerének 
támogatnia kell az egységes európai 
közlekedési térség kialakulásához vezető 
kiegyensúlyozott regionális fejlődést és a 
területi kohéziót; emlékeztet a 
közlekedéspolitika eszköztárának 
fontosságára a legkülső régiók 
megközelítési nehézségeinek és az 
elhelyezkedésükből fakadó 
versenyhátrány enyhítésében, a belső 
piachoz vagy a szomszédos országok külső 
piacaihoz való hozzáférés és a saját belső 
területek tekintetében egyaránt, a 
regionális repülőterek, valamint az EU-n 
belüli és kívüli tengeri összeköttetésekben 
rejlő lehetőségek melletti elkötelezettség 
révén;

Or. pt

Módosítás 7
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy egyfelől az EU nyugati 
és keleti része, másfelől pedig a központi 

1. megjegyzi, hogy egyfelől az EU nyugati 
és keleti része, másfelől pedig a központi 
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és külső régiók között igen jelentős 
különbségek mutatkoznak a közlekedési 
infrastruktúra és a földrajzi 
megközelíthetőség terén, és ezeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni; úgy véli, 
hogy az EU közlekedési rendszerének 
támogatnia kell az egységes európai 
közlekedési térség kialakulásához vezető 
kiegyensúlyozott regionális fejlődést és a 
területi kohéziót;

és külső régiók között igen jelentős 
különbségek mutatkoznak a közlekedési 
infrastruktúra és a földrajzi 
megközelíthetőség terén, és ezeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni; úgy véli, 
hogy az EU közlekedési rendszerének 
támogatnia kell az egységes európai 
közlekedési térség kialakulásához vezető 
kiegyensúlyozott regionális fejlődést és a 
területi kohéziót; hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra megközelíthetőségének 
javítása és megkönnyítése hozzájárul a 
régiók versenyképességének 
növekedéséhez és ezáltal az egész EU 
külső versenyképességéhez; úgy véli, hogy 
a közlekedési ágazati együttműködés 
megszilárdítása meghatározó szereppel 
bír, és hozzájárul ahhoz, hogy az egyes 
régiók gazdasági szempontból erősebbé és 
a közvetlen beruházások tekintetében 
vonzóbbá váljanak;

Or. ro

Módosítás 8
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a 
megközelíthetőségnek kiemelkedő szerepe 
van a legkülső régiók fejlesztésében, 
amelyhez ezekben a régiókban többnyire 
elengedhetetlen a teljes belső és külső, 
tengeri és légi szállítási hálózatok 
kiépítése, ami mobilitás és megközelítés 
szempontjából nehéz helyzetbe hozza 
azokat a legkülső régiókat, ahol a légi 
vagy tengeri közlekedés alternatívája nem 
áll rendelkezésre, és amelyek helyzetét 
tovább súlyosbítják a gazdasági és 
társadalmi szempontból már önmagában 
véve is kedvezőtlen hatású szállítási 
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költségek;

Or. pt

Módosítás 9
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, nagyobb figyelmet kell 
fordítani az uniós alapokból támogatott 
közlekedési infrastruktúra – a forgalom 
nagyságában mért – kihasználására; 
véleménye szerint, az uniós alapokból 
nem csak új projekteket vagy a 
közlekedési infrastruktúra korszerűsítését 
kellene támogatni, hanem a meglévő, 
kulcsfontosságú közlekedési útvonalak 
felújítását is, amelyek rossz állapotban 
vannak, gyakran tönkremennek, balesetek 
színhelyévé válnak, jelentős torlódásokat 
okozva az európai közlekedési 
rendszerben;

Or. en

Módosítás 10
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat a kohéziós politikának a 
szállítási infrastruktúra fejlesztésében 
játszott szerepére; felhívja a figyelmet arra, 
hogy számos tagállamban hiányoznak a 
pénzügyi források; úgy véli, hogy a 
közlekedési ágazatban új finanszírozási 
eszközökre van szükség; felkéri a 
tagállamokat, hogy költségvetésük 

2. rámutat a kohéziós politikának a 
szállítási infrastruktúra fejlesztésében 
játszott szerepére; felhívja a figyelmet arra, 
hogy számos tagállamban hiányoznak a 
pénzügyi források; felkéri a tagállamokat, 
hogy költségvetésük tervezésekor elegendő 
állami finanszírozást, valamint 
projekttervezési és végrehajtási kapacitást 
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tervezésekor elegendő állami 
finanszírozást, valamint projekttervezési és 
végrehajtási kapacitást irányozzanak elő;

irányozzanak elő;

Or. en

Módosítás 11
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat a kohéziós politikának a 
szállítási infrastruktúra fejlesztésében 
játszott szerepére; felhívja a figyelmet arra, 
hogy számos tagállamban hiányoznak a 
pénzügyi források; úgy véli, hogy a 
közlekedési ágazatban új finanszírozási 
eszközökre van szükség; felkéri a 
tagállamokat, hogy költségvetésük 
tervezésekor elegendő állami 
finanszírozást, valamint projekttervezési és 
végrehajtási kapacitást irányozzanak elő;

2. rámutat a kohéziós politikának a 
szállítási infrastruktúra fejlesztésében 
játszott szerepére; felhívja a figyelmet arra, 
hogy számos tagállamban hiányoznak a 
pénzügyi források; úgy véli, hogy a 
közlekedési ágazatban új finanszírozási 
eszközökre van szükség; felkéri a 
tagállamokat, hogy költségvetésük 
tervezésekor elegendő állami és regionális 
szintű finanszírozást, valamint 
projekttervezési és végrehajtási kapacitást 
irányozzanak elő;

Or. pt

Módosítás 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat a kohéziós politikának a 
szállítási infrastruktúra fejlesztésében 
játszott szerepére; felhívja a figyelmet arra, 
hogy számos tagállamban hiányoznak a 
pénzügyi források; úgy véli, hogy a 
közlekedési ágazatban új finanszírozási 
eszközökre van szükség; felkéri a 
tagállamokat, hogy költségvetésük 

2. rámutat a kohéziós politikának a 
szállítási infrastruktúra fejlesztésében 
játszott szerepére; felhívja a figyelmet arra, 
hogy számos tagállamban hiányoznak a 
pénzügyi források; úgy véli, hogy a 
közlekedési ágazatban új finanszírozási 
eszközökre van szükség, amelyek lehetővé 
teszik az ágazat fenntarthatóságát és a 
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tervezésekor elegendő állami 
finanszírozást, valamint projekttervezési és 
végrehajtási kapacitást irányozzanak elő;

területi kohézió megvalósítását; felkéri a 
tagállamokat, hogy költségvetésük 
tervezésekor elegendő állami 
finanszírozást, valamint projekttervezési és 
végrehajtási kapacitást irányozzanak elő;

Or. ro

Módosítás 13
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat a kohéziós politikának a 
szállítási infrastruktúra fejlesztésében 
játszott szerepére; felhívja a figyelmet arra, 
hogy számos tagállamban hiányoznak a 
pénzügyi források; úgy véli, hogy a 
közlekedési ágazatban új finanszírozási 
eszközökre van szükség; felkéri a 
tagállamokat, hogy költségvetésük 
tervezésekor elegendő állami 
finanszírozást, valamint projekttervezési és 
végrehajtási kapacitást irányozzanak elő

2. rámutat a kohéziós politikának a 
szállítási infrastruktúra fejlesztésében 
játszott szerepére; felhívja a figyelmet arra, 
hogy számos tagállamban hiányoznak a 
pénzügyi források; úgy véli, hogy a 
közlekedési ágazatban új finanszírozási 
eszközökre van szükség, a kohéziós 
politika célkitűzéseinek és forrásainak 
sérelme nélkül; felkéri a tagállamokat, 
hogy költségvetésük tervezésekor elegendő 
állami finanszírozást, valamint 
projekttervezési és végrehajtási kapacitást 
irányozzanak elő;

Or. en

Módosítás 14
Iosif Matula

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat a kohéziós politikának a 
szállítási infrastruktúra fejlesztésében 
játszott szerepére; felhívja a figyelmet arra, 
hogy számos tagállamban hiányoznak a 
pénzügyi források; úgy véli, hogy a 

2. rámutat a kohéziós politikának a 
szállítási infrastruktúra fejlesztésében 
játszott szerepére; felhívja a figyelmet arra, 
hogy számos tagállamban hiányoznak a 
pénzügyi források; úgy véli, hogy a 



AM\877570HU.doc 11/22 PE472.262v01-00

HU

közlekedési ágazatban új finanszírozási 
eszközökre van szükség; felkéri a 
tagállamokat, hogy költségvetésük 
tervezésekor elegendő állami 
finanszírozást, valamint projekttervezési és 
végrehajtási kapacitást irányozzanak elő;

közlekedési ágazatban új finanszírozási 
eszközökre van szükség; felkéri a 
tagállamokat, hogy költségvetésük 
tervezésekor elegendő állami 
finanszírozást, valamint projekttervezési és 
végrehajtási kapacitást irányozzanak elő; 
hangsúlyozza, hogy a konvergencia 
régiókban a közlekedési infrastruktúrával 
összefüggő projektek EU általi 
társfinanszírozásának növelése 
elősegítheti az európai támogatások 
abszorpciójának javítását;

Or. ro

Módosítás 15
Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet a kohéziós politika 
pénzeszközeinek forráshatékonyabb 
felhasználására és a fenntarthatóságot 
növelő, a jelenlegi integrált közlekedési 
stratégiába illeszkedő közlekedési 
projektek előnyben részesítésére 
vonatkozó bizottsági ajánlására;

Or. en

Módosítás 16
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Franck Proust, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a közlekedési 
hálózatok kulcsfontosságú szerepet 
játszanak a területrendezési politikákban; 
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megjegyzi, hogy a nagysebességű 
vasútvonalakhoz hasonló nagyobb 
közlekedési infrastruktúrák hozzájárulnak 
a területek elszigeteltségének 
megszüntetéséhez, és a helyi 
hálózatfejlesztés fontos motorjai is; 
hangsúlyozza, hogy fontos, hogy konkrét 
területi projekteket hajtsanak végre e nagy 
infrastruktúrák környékén, és abba a 
lehető legtöbb partnert (helyi, regionális 
és nemzeti hatóságokat, 
magánszereplőket, civil társadalmat stb.)
vonják be;

Or. fr

Módosítás 17
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a regionális 
politika alapvető szerepet játszik az 
európai közlekedés kiegyensúlyozott 
fejlődéséhez szükséges kiegyenlítésben 
azáltal, hogy a gazdagságuktól függően 
infrastruktúra-beruházásokat biztosít a 
régiókban; hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika keretében fontos megőrizni az 
infrastruktúra-finanszírozások túlnyomó 
többségét;

Or. fr

Módosítás 18
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri annak biztosítását, hogy az Unió 
régióközi együttműködési programjai
legyenek láthatóak és részesüljenek 
megfelelő finanszírozásban, hiszen azok 
az Unió kohéziós politikájának szerves 
részét képezik, fontos szerepet játszanak 
az Unió makroregionális stratégiákra 
vonatkozó politikájának végrehajtásában 
és segítik a tagállamokat abban, hogy 
hatékonyan küzdjenek meg az olyan közös 
kihívásokkal, mint például a jobb 
közlekedési összeköttetések biztosítása;

Or. lt

Módosítás 19
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. nem ért egyet azzal, hogy az európai 
összekapcsolási eszközt a javasolt 
formában hozzák létre; úgy véli, hogy a 
kohéziós politika bevált eszköz arra, hogy 
az infrastrukturális beruházási 
projekteket az Európai Unió kevésbé 
fejlett tagállamaiban finanszírozzák; 
meggyőződése, hogy a kulcsfontosságú 
infrastrukturális projektek 
finanszírozásának továbbra is 
mindenekelőtt a tagállamok – sőt a piac –
feladatát kell képeznie, a magánszektor 
bevonásával;

Or. cs

Módosítás 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a városi 
közlekedésre a szubszidiaritás elve 
vonatkozik; ugyanakkor kiemeli, hogy az 
európai együttműködés, koordináció és 
finanszírozás lehetővé tenné, a helyi 
hatóságok számára, hogy megbirkózzanak 
az előttük álló kihívásokkal; hangsúlyozza 
a közlekedési hálózatok szempontjából a 
határokon átnyúló együttműködés 
jelentőségét;

3. emlékeztet arra, hogy a városi 
közlekedésre a szubszidiaritás elve 
vonatkozik; ugyanakkor kiemeli, hogy az 
európai együttműködés, koordináció és 
finanszírozás lehetővé tenné a helyi 
hatóságok számára, hogy megbirkózzanak 
az előttük álló kihívásokkal, azáltal, hogy a 
városi, városkörnyéki és vidéki közlekedés 
integrált rendezésének köszönhetően 
előmozdítja az inkluzív növekedést és a 
jobb társadalmi kohéziót;

Or. fr

Módosítás 21
Iosif Matula

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a városi 
közlekedésre a szubszidiaritás elve 
vonatkozik; ugyanakkor kiemeli, hogy az 
európai együttműködés, koordináció és 
finanszírozás lehetővé tenné, a helyi 
hatóságok számára, hogy megbirkózzanak 
az előttük álló kihívásokkal; hangsúlyozza 
a közlekedési hálózatok szempontjából a 
határokon átnyúló együttműködés 
jelentőségét;

3. emlékeztet arra, hogy a városi 
közlekedésre a szubszidiaritás elve 
vonatkozik; ugyanakkor kiemeli, hogy az 
európai együttműködés, koordináció és 
finanszírozás lehetővé tenné, a helyi 
hatóságok számára, hogy megbirkózzanak 
az előttük álló kihívásokkal; hangsúlyozza 
a közlekedési hálózatok szempontjából a 
határokon átnyúló együttműködés 
jelentőségét; felszólít a helyi 
közlekedésben az üzemanyag-
fogyasztásnak az intelligens és 
környezetkímélő új technológiák 
alkalmazása révén történő csökkentésére 
irányuló megoldások meghatározására; 

Or. ro
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Módosítás 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a makrorégiók és az 
ezek fejlesztésére irányuló stratégiák 
aktívabb szerepet tudnának játszani az 
egységes, hatékony és fenntartható 
közlekedési politika végrehajtásában;

Or. bg

Módosítás 23
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közlekedés tekintetében úgy kell 
terjeszteni a „helyes gyakorlatokat”, hogy 
az ösztönözze a városi, városkörnyéki és 
vidéki közlekedés innovatív és 
fenntartható megközelítését;

Or. fr

Módosítás 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy a közlekedési 
infrastruktúrák terén fontos határokon 
átnyúló közös stratégiákat kidolgozni, 
megtervezni és végrehajtani, függetlenül 
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attól, hogy azok a nagy áruszállító 
folyosókra és a transzeurópai közlekedési 
hálózatokra, vagy egyszerűen csak a 
közlekedés regionális, helyi vagy városi 
rendezésére vonatkoznak a 
lakókörzetektől és a népességtől függően; 
ezért kiemeli, hogy ezen összehangolt 
stratégiák eléréséhez fontos az európai 
területi együttműködés, és hogy egyes 
határokon átnyúló beruházásokra 
sürgősen szükség van; kéri, hogy a valódi 
társadalmi és területi kohézió elérése 
érdekében minden makroregionális 
koordináció foglalja bele a stratégiájába a 
közlekedés integrációjára vonatkozó 
elképzelést;

Or. fr

Módosítás 25
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy egy európai szintű 
hatékony közlekedési hálózat jelentős 
anyagi erőfeszítéseket tesz szükségessé, 
amelyhez széles körű állami és 
magánfinanszírozási forrásokra van 
szükség; e tekintetben felszólít az állami-
magán típusú partnerségi kapcsolatok 
jelentőségének előtérbe helyezésére; úgy 
véli, hogy az EBB-nek nagyobb részt 
kellene vállalnia a TEN-T infrastruktúrák 
finanszírozásában;

Or. ro

Módosítás 26
Petru Constantin Luhan
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Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy az uniós polgárok 
és vállalkozások az egységes európai 
közlekedési térség közvetlen 
kedvezményezettjei, amelynek célja az 
áru- és személyszállítás idejének és 
költségeinek csökkentése, valamint a 
piacok szorosabb integrációja;

Or. ro

Módosítás 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megemlíti, hogy a torlódások, a rossz 
levegőminőség és a zajártalom problémája 
a városokat érinti leginkább; e tekintetben 
úgy véli, hogy éppen a városok azok, 
amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, 
intelligens helyi tömegközlekedési 
rendszereken, valamint a fenntartható 
városrészfejlesztésen, többek között 
kerékpárutak kialakításán keresztül; felhív 
a városok és a vidéki települések közötti 
közlekedés javítására;

4. megemlíti, hogy a torlódások, a rossz 
levegőminőség és a zajártalom problémája 
a városi területeket érinti leginkább; e 
tekintetben úgy véli, hogy éppen ezek a 
területek azok, amelyek jelentősen 
hozzájárulhatnak az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez, intelligens helyi 
tömegközlekedési rendszereken, valamint a 
fenntartható városrészfejlesztésen, többek 
között kerékpárutak kialakításán keresztül; 
felhív a városi, a városkörnyéki és a vidéki 
területek közötti közlekedés javítására;

Or. fr

Módosítás 28
Richard Seeber

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. megemlíti, hogy a torlódások, a rossz 
levegőminőség és a zajártalom problémája 
a városokat érinti leginkább; e tekintetben 
úgy véli, hogy éppen a városok azok, 
amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, 
intelligens helyi tömegközlekedési 
rendszereken, valamint a fenntartható 
városrészfejlesztésen, többek között 
kerékpárutak kialakításán keresztül; felhív 
a városok és a vidéki települések közötti 
közlekedés javítására;

4. megemlíti, hogy a torlódások, a rossz 
levegőminőség és a zajártalom problémája 
a városokat érinti leginkább; e tekintetben 
úgy véli, hogy éppen a városok azok, 
amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, 
intelligens helyi tömegközlekedési 
rendszereken, valamint a fenntartható 
városrészfejlesztésen, többek között 
kerékpárutak kialakításán keresztül; felhív 
a városok és a vidéki települések közötti 
közlekedés javítására; úgy véli, hogy a 
belső piac érdekeinél nagyobb különös 
jelentőséget kell tulajdonítani a környezet-
és egészségvédelemnek;

Or. de

Módosítás 29
Iosif Matula

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megemlíti, hogy a torlódások, a rossz 
levegőminőség és a zajártalom problémája 
a városokat érinti leginkább; e tekintetben 
úgy véli, hogy éppen a városok azok, 
amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, 
intelligens helyi tömegközlekedési 
rendszereken, valamint a fenntartható 
városrészfejlesztésen, többek között 
kerékpárutak kialakításán keresztül; felhív 
a városok és a vidéki települések közötti 
közlekedés javítására;

4. megemlíti, hogy a torlódások, a rossz 
levegőminőség és a zajártalom problémája 
a városokat érinti leginkább; e tekintetben 
úgy véli, hogy éppen a városok azok, 
amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, 
intelligens helyi tömegközlekedési 
rendszereken, valamint a fenntartható 
városrészfejlesztésen, többek között 
kerékpárutak kialakításán keresztül; felhív 
a városok és a vidéki települések közötti 
közlekedés javítására; emlékeztet arra, 
hogy a városi és városkörnyéki 
közlekedési torlódások növelik az 
üzemanyag-fogyasztás költségeit és a 
szennyezőanyag kibocsátást;  

Or. ro
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Módosítás 30
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ismételten felveti az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem problémakörét, különösen 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének a légi közlekedésre történő 
kiterjesztéséről szóló irányelv, valamint az 
irányelvnek a tengeri közlekedésre való 
tervezett kiterjesztésének kérdését, amely a 
legkülső régiókban élő személyek és áruk 
mozgását döntően meghatározó 
közlekedési ágazathoz kapcsolódó 
közvetlen és közvetett költségek 
emelkedését eredményezheti;

Or. pt

Módosítás 31
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a szigeti régiók
hatékony szárazföldi összeköttetéssel és 
egyenlő közlekedési feltételek elvének 
alkalmazásával kapcsolatos különleges 
szükségleteit, a legkülső régiók 
sajátosságait és a rövid távú tengeri 
szállítás, valamint a belvízi hajózási 
útvonalak kiemelkedő jelentőségét, mivel 
e területek, a belső piac fejlődése és a 
kohéziós politika célkitűzéseinek elérése 
szempontjából kiaknázatlan lehetőségeket 
rejtenek;
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Or. en

Módosítás 32
Iosif Matula

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. fontosnak tartja alternatív régióközi
személy- és áruszállítási tervek 
kidolgozását természeti katasztrófák 
okozta rendkívüli helyzetek esetére;

Or. ro

Módosítás 33
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a kikötőknek a földi és 
vízi szállítás tekintetében igazi 
árufuvarozási elosztó központokká történő 
átalakítása olyan regionális gazdasági 
platformok megjelenését eredményezi, 
amelyek – logisztikai funkcióik mellett –
ideális helyszínt biztosítanak az adott 
régiókban azon vállalkozások és ágazatok 
számára, amelyek közel kívánnak lenni a 
piachoz és az európai tengeri közlekedési 
folyósokhoz;

Or. ro

Módosítás 34
Petru Constantin Luhan
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Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy a belvízi utakban 
rejlő közlekedési lehetőségek nincsenek 
teljes egészében kihasználva, miközben 
ezek egyre fontosabb szerephez jutnak a 
tengerek és az európai régiók egymással 
való összekapcsolásában, valamint a 
szárazföldi régiók fejlődésében;

Or. ro

Módosítás 35
Vilja Savisaar-Toomast

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megállapítja, hogy a tengeri hajózási 
ágazat fontos szerepet tölt be az Európai 
Unió nyugati és keleti területei, valamint 
központi és legkülső régiói közötti 
összeköttetés biztosításában; felszólít 
annak biztosítására, hogy a kibocsátások 
– üvegházhatású gázok, kéndioxid stb. –
csökkentésére irányuló kezdeményezések 
végrehajtásakor kerüljék el a szállítási 
módok közötti hangsúlyeltolódást;

Or. en

Módosítás 36
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy közösségi 
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jogszabályok elfogadásával és az e régiók 
elszigeteltségének mérséklése érdekében 
nyújtott pénzügyi támogatás fokozásával 
meg kell erősíteni a „területi 
folytonosság” elvét, különösen a 
szigetekre, a hegyvidéki területekre és a 
legkülső régiókra vonatkozóan.

Or. fr


