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Módosítás 1
Alain Cadec

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a regionális 
repülőtereknek a légi közlekedésben 
betöltött jelentőségét, és az Unió területi, 
gazdasági és társadalmi kohéziójában a 
régiók összekapcsolása révén játszott 
szerepét; rámutat, hogy a meglévő 
közszolgáltatási kötelezettséget fenn kell 
tartani a földrajzi hátrányokkal küzdő 
régiók – többek között a legkülső és 
szigetrégiók – elérhetőségének biztosítása 
érdekében; megállapítja, hogy a
repülőterek, különösen a regionális 
repülőterek, amelyek gyakran az egyedüli 
hatékony összeköttetést biztosítják az adott 
régió és Európa között, igen fontosak;

1. hangsúlyozza a regionális 
repülőtereknek a légi közlekedésben 
betöltött jelentőségét, és az Unió területi, 
gazdasági és társadalmi kohéziójában a 
régiók összekapcsolása révén játszott 
szerepét; rámutat, hogy a meglévő 
közszolgáltatási kötelezettséget fenn kell 
tartani a földrajzi hátrányokkal küzdő 
régiók – többek között a legkülső, külső és 
szigetrégiók – elérhetőségének biztosítása 
érdekében; megállapítja, hogy a 
repülőterek, különösen a regionális 
repülőterek, amelyek gyakran az egyedüli 
hatékony összeköttetést biztosítják az adott 
régió és Európa között, igen fontosak;

Or. fr

Módosítás 2
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a regionális 
repülőtereknek a légi közlekedésben 
betöltött jelentőségét, és az Unió területi, 
gazdasági és társadalmi kohéziójában a 
régiók összekapcsolása révén játszott 
szerepét; rámutat, hogy a meglévő 
közszolgáltatási kötelezettséget fenn kell 
tartani a földrajzi hátrányokkal küzdő 
régiók – többek között a legkülső és 
szigetrégiók – elérhetőségének biztosítása 

1. hangsúlyozza a regionális 
repülőtereknek a légi közlekedésben 
betöltött jelentőségét, és az Unió területi, 
gazdasági és társadalmi kohéziójához a 
régiók összekapcsolása révén való 
hozzájárulását; rámutat, hogy a meglévő 
közszolgáltatási kötelezettséget fenn kell 
tartani a földrajzi hátrányokkal küzdő 
régiók elérhetőségének biztosítása 
érdekében, és hogy e cél elérése érdekében 
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érdekében; megállapítja, hogy a 
repülőterek, különösen a regionális 
repülőterek, amelyek gyakran az egyedüli 
hatékony összeköttetést biztosítják az adott 
régió és Európa között, igen fontosak;

az intermodalitás előmozdításának
elsőbbséget kell kapnia; megállapítja, hogy 
a repülőterek, különösen a regionális 
repülőterek, amelyek gyakran az egyedüli 
hatékony összeköttetést biztosítják az adott 
régió és Európa között, igen fontosak;

Or. en

Módosítás 3
Giommaria Uggias

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a regionális 
repülőtereknek a légi közlekedésben 
betöltött jelentőségét, és az Unió területi, 
gazdasági és társadalmi kohéziójában a 
régiók összekapcsolása révén játszott 
szerepét; rámutat, hogy a meglévő 
közszolgáltatási kötelezettséget fenn kell 
tartani a földrajzi hátrányokkal küzdő 
régiók – többek között a legkülső és 
szigetrégiók – elérhetőségének biztosítása 
érdekében; megállapítja, hogy a 
repülőterek, különösen a regionális 
repülőterek, amelyek gyakran az egyedüli 
hatékony összeköttetést biztosítják az adott 
régió és Európa között, igen fontosak;

1. hangsúlyozza a regionális 
repülőtereknek a légi közlekedésben 
betöltött jelentőségét, és az Unió területi, 
gazdasági és társadalmi kohéziójában a 
régiók összekapcsolása révén játszott 
szerepét; rámutat, hogy a meglévő 
közszolgáltatási kötelezettséget fenn kell 
tartani a földrajzi hátrányokkal küzdő 
régiók – többek között a legkülső és 
szigetrégiók, valamint a nem a fő 
közlekedési vonalak mentén fekvő
központi térségek – elérhetőségének 
biztosítása érdekében; előnyben részesíti a 
nemzeti és regionális hatóságok, valamint
a légitársaságok által támogatott 
partnerségi megállapodások 
megkötésének a lehetőségét; megállapítja, 
hogy a repülőterek, különösen a regionális 
repülőterek, amelyek gyakran az egyedüli 
hatékony összeköttetést biztosítják az adott 
régió és Európa között, igen fontosak;

Or. it

Módosítás 4
Rosa Estaràs Ferragut
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a regionális 
repülőtereknek a légi közlekedésben 
betöltött jelentőségét, és az Unió területi, 
gazdasági és társadalmi kohéziójában a 
régiók összekapcsolása révén játszott 
szerepét; rámutat, hogy a meglévő 
közszolgáltatási kötelezettséget fenn kell 
tartani a földrajzi hátrányokkal küzdő 
régiók – többek között a legkülső és 
szigetrégiók – elérhetőségének biztosítása 
érdekében; megállapítja, hogy a 
repülőterek, különösen a regionális 
repülőterek, amelyek gyakran az egyedüli 
hatékony összeköttetést biztosítják az adott 
régió és Európa között, igen fontosak;

1. hangsúlyozza a regionális 
repülőtereknek a légi közlekedésben 
betöltött jelentőségét, és a tagállamok 
belső, valamint az Unió területi, gazdasági 
és társadalmi kohéziójában a régiók 
összekapcsolása révén játszott 
kulcsszerepét; rámutat, hogy a meglévő
vagy a jövőben esetleg elfogadott
közszolgáltatási kötelezettséget  a régiók 
elérhetőségének biztosítása 
szükségességével kell indokolni, 
különösen a legkülső és a szigetrégiók 
tekintetében, melyek esetében a megfelelő 
légi összeköttetések tennék lehetővé az e 
régiókat jellemző földrajzi hátrányok 
leküzdését; magától értetődően – a 
jelenlegi gazdasági válság közepette, 
amikor a helyzet a költségvetési 
konszolidációt szolgáló politikák 
alkalmazását követeli meg – törekedni kell
az egyes repülőterek versenyképességével 
és pénzügyi egyensúlyával kapcsolatos 
követelmények, valamint a felmerülő helyi 
és társadalmi igények egyensúlyára;

Or. es

Módosítás 5
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a regionális 
repülőtereknek a légi közlekedésben 
betöltött jelentőségét, és az Unió területi, 
gazdasági és társadalmi kohéziójában a 
régiók összekapcsolása révén játszott 
szerepét; rámutat, hogy a meglévő 

1. hangsúlyozza a regionális 
repülőtereknek a légi közlekedésben 
betöltött jelentőségét, és az Unió területi, 
gazdasági és társadalmi kohéziójában a 
régiók összekapcsolása révén játszott 
szerepét; rámutat, hogy a meglévő 
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közszolgáltatási kötelezettséget fenn kell 
tartani a földrajzi hátrányokkal küzdő 
régiók – többek között a legkülső és 
szigetrégiók – elérhetőségének biztosítása 
érdekében; megállapítja, hogy a 
repülőterek, különösen a regionális 
repülőterek, amelyek gyakran az egyedüli 
hatékony összeköttetést biztosítják az adott 
régió és Európa között, igen fontosak;

közszolgáltatási kötelezettséget fenn kell 
tartani a különösen a távoli fekvésük miatt
földrajzi hátrányokkal küzdő régiók –
többek között a külső, a legkülső és 
szigetrégiók – elérhetőségének és területi 
folytonosságának biztosítása érdekében; 
megállapítja, hogy a repülőterek, 
különösen a regionális repülőterek, 
amelyek gyakran az egyedüli hatékony 
összeköttetést biztosítják az adott régió és 
Európa között, igen fontosak;

Or. pt

Módosítás 6
Joachim Zeller

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a regionális 
repülőtereknek a légi közlekedésben 
betöltött jelentőségét, és az Unió területi, 
gazdasági és társadalmi kohéziójában a 
régiók összekapcsolása révén játszott 
szerepét; rámutat, hogy a meglévő 
közszolgáltatási kötelezettséget fenn kell 
tartani a földrajzi hátrányokkal küzdő 
régiók – többek között a legkülső és 
szigetrégiók – elérhetőségének biztosítása 
érdekében; megállapítja, hogy a 
repülőterek, különösen a regionális 
repülőterek, amelyek gyakran az egyedüli 
hatékony összeköttetést biztosítják az adott 
régió és Európa között, igen fontosak;

1. hangsúlyozza a regionális 
repülőtereknek a légi közlekedésben 
betöltött jelentőségét, és az Unió területi, 
gazdasági és társadalmi kohéziójában a 
régiók összekapcsolása révén játszott 
szerepét; rámutat, hogy a meglévő 
közszolgáltatási kötelezettséget fenn kell 
tartani a földrajzi hátrányokkal küzdő 
régiók – többek között a legkülső és 
szigetrégiók – elérhetőségének biztosítása 
érdekében; megállapítja, hogy a 
repülőterek, amelyek gyakran az egyedüli 
hatékony összeköttetést biztosítják az adott 
régió és Európa között, igen fontosak;

Or. de

Módosítás 7
Salvatore Caronna
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a regionális 
repülőtereknek a légi közlekedésben 
betöltött jelentőségét, és az Unió területi, 
gazdasági és társadalmi kohéziójában a 
régiók összekapcsolása révén játszott 
szerepét; rámutat, hogy a meglévő 
közszolgáltatási kötelezettséget fenn kell 
tartani a földrajzi hátrányokkal küzdő 
régiók – többek között a legkülső és 
szigetrégiók – elérhetőségének biztosítása 
érdekében; megállapítja, hogy a 
repülőterek, különösen a regionális 
repülőterek, amelyek gyakran az egyedüli 
hatékony összeköttetést biztosítják az adott 
régió és Európa között, igen fontosak;

1. hangsúlyozza a regionális 
repülőtereknek a légi közlekedésben 
betöltött jelentőségét, és az Unió területi, 
gazdasági és társadalmi kohéziójában a 
régiók összekapcsolása révén játszott 
szerepét; rámutat, hogy a meglévő 
közszolgáltatási kötelezettséget fenn kell 
tartani a földrajzi hátrányokkal küzdő 
régiók – többek között a legkülső és 
szigetrégiók – elérhetőségének biztosítása 
érdekében; megállapítja, hogy a 
repülőterek, különösen a regionális 
repülőterek, amelyek gyakran az egyedüli 
hatékony összeköttetést biztosítják a 
régiók között, igen fontosak;

Or. it

Módosítás 8
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a regionális 
repülőterekre Európa legkevésbé fejlett, 
erős út- vagy vasúthálózattal nem 
rendelkező régióiban is szükség van; 
meggyőződése, hogy biztosítani kell a 
nemzeti fővárosokba irányuló légi 
szolgáltatások minimális szintjét;

Or. en

Módosítás 9
Giommaria Uggias
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. úgy véli, hogy a további regionális 
repülőterek ésszerűtlen létesítése 
ellentétes lenne a hatékonyságra és 
fenntarthatóságra vonatkozó 
kritériumokkal; ezzel szemben ösztönzi a 
jelenlegi összeköttetések megerősítését, 
különösen a földrajzi hátrányokkal küzdő 
régiókban (például a szigetek esetében); e 
tekintetben üdvözöl minden, a 
tömegközlekedés – beleértve a közúti 
közlekedést – fejlesztésére irányuló 
kezdeményezést az összeköttetések javítása 
érdekében;

Or. it

Módosítás 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és 
a regionális hatóságokat, hogy nagyobb 
mértékben vegyék figyelembe, hogy a 
megfelelő légi közlekedési összeköttetések 
gyakran meghatározó módon befolyásolják 
az idegenforgalom fejlődését, és alapvető 
fontosságúak az utasok és áruk gyors 
szállítása szempontjából;

2. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és 
a regionális hatóságokat, hogy nagyobb 
mértékben vegyék figyelembe, hogy a 
megfelelő légi közlekedési összeköttetések 
gyakran meghatározó módon befolyásolják 
a helyi gazdaság, az idegenforgalom 
fejlődését, és alapvető fontosságúak az 
utasok és áruk gyors szállítása 
szempontjából;

Or. ro

Módosítás 11
Rosa Estaràs Ferragut
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és 
a regionális hatóságokat, hogy nagyobb 
mértékben vegyék figyelembe, hogy a 
megfelelő légi közlekedési összeköttetések 
gyakran meghatározó módon befolyásolják 
az idegenforgalom fejlődését, és alapvető 
fontosságúak az utasok és áruk gyors 
szállítása szempontjából;

2. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és 
a regionális hatóságokat, hogy nagyobb 
mértékben vegyék figyelembe, hogy a 
megfelelő légi közlekedési összeköttetések 
mindenképpen meghatározó módon 
befolyásolják az idegenforgalom 
fejlődését, és alapvető fontosságúak az 
utasok és áruk gyors szállítása 
szempontjából; tekintettel arra, hogy az 
idegenforgalom a gazdasági válsággal 
szembeni nagyobb ellenálló képességet 
mutat, kiemelt figyelmet kell fordítani 
minden olyan gazdaságpolitikai tényezőre, 
vagy intézkedésre – úgy mint a 
légiközlekedésre és a repülőtéri 
infrastruktúrákra –, amely annak 
fejlődését vagy megfelelő működését 
elősegítheti;

Or. es

Módosítás 12
Joachim Zeller

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és 
a regionális hatóságokat, hogy nagyobb 
mértékben vegyék figyelembe, hogy a 
megfelelő légi közlekedési összeköttetések 
gyakran meghatározó módon befolyásolják 
az idegenforgalom fejlődését, és alapvető 
fontosságúak az utasok és áruk gyors 
szállítása szempontjából;

2. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és 
a regionális hatóságokat, hogy vegyék 
figyelembe, hogy a megfelelő légi 
közlekedési összeköttetések gyakran 
meghatározó módon befolyásolják az 
idegenforgalom fejlődését, és alapvető 
fontosságúak az utasok és áruk gyors 
szállítása szempontjából;

Or. de
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Módosítás 13
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és 
a regionális hatóságokat, hogy nagyobb 
mértékben vegyék figyelembe, hogy a 
megfelelő légi közlekedési összeköttetések 
gyakran meghatározó módon 
befolyásolják az idegenforgalom 
fejlődését, és alapvető fontosságúak az 
utasok és áruk gyors szállítása 
szempontjából;

2. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és 
a regionális hatóságokat, hogy vegyék 
figyelembe, hogy a megfelelő légi 
közlekedési összeköttetések fontosak az 
idegenforgalom fejlődése és az utasok és 
áruk gyors szállítása szempontjából;

Or. it

Módosítás 14
Iosif Matula

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és 
a regionális hatóságokat, hogy nagyobb 
mértékben vegyék figyelembe, hogy a 
megfelelő légi közlekedési összeköttetések 
gyakran meghatározó módon befolyásolják 
az idegenforgalom fejlődését, és alapvető 
fontosságúak az utasok és áruk gyors 
szállítása szempontjából;

2. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és 
a regionális hatóságokat, hogy nagyobb 
mértékben vegyék figyelembe, hogy a 
megfelelő légi közlekedési összeköttetések 
gyakran meghatározó módon befolyásolják 
az idegenforgalom fejlődését, és alapvető 
fontosságúak az utasok és áruk gyors 
szállítása szempontjából; elismeri azt a 
tényt, hogy a regionális repülőtereknek 
jelentős szerepük van a mobilitás 
növekedésében és az interregionális 
kapcsolattartásban és hozzájárulnak az 
egyes régiók vonzóbbá tételéhez;

Or. ro
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Módosítás 15
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és 
a regionális hatóságokat, hogy nagyobb 
mértékben vegyék figyelembe, hogy a 
megfelelő légi közlekedési összeköttetések 
gyakran meghatározó módon befolyásolják 
az idegenforgalom fejlődését, és alapvető 
fontosságúak az utasok és áruk gyors 
szállítása szempontjából;

2. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és 
a regionális hatóságokat, hogy nagyobb 
mértékben vegyék figyelembe, hogy a 
megfelelő légi közlekedési összeköttetések 
gyakran meghatározó módon befolyásolják 
az idegenforgalom fejlődését vagy a 
befektetők bevonzását, és alapvető 
fontosságúak az utasok és áruk gyors 
szállítása szempontjából, mivel a 
repülőterek a régiók gazdasági 
fejlődésének fő motorjai;

Or. ro

Módosítás 16
Seán Kelly

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza a regionális repülőterek 
innovációs klaszterek közötti kapcsolódási 
pontként betöltött szerepét, a földrajzilag 
távoli területeken csökkentve az induló 
vállalkozások földrajzi fekvésből adódó 
költségeit ; 

Or. en

Módosítás 17
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a regionális repülőterek 
gazdasági jelentőségét a 
munkahelyteremtés szempontjából, 
különösen a kevésbé fejlett vagy hátrányos
helyzetű régiókban; hangsúlyozza, hogy 
ezzel összefüggésben hatékonyabban ki 
kell használni a környezetbarát 
munkahelyekkel kapcsolatos 
lehetőségeket;

3. hangsúlyozza a regionális repülőterek 
gazdasági jelentőségét a 
munkahelyteremtés szempontjából, 
különösen a kevésbé fejlett vagy hátrányos 
helyzetű régiókban; hangsúlyozza, hogy 
ezzel összefüggésben hatékonyabban ki 
kell használni a környezetbarát 
munkahelyekkel kapcsolatos 
lehetőségeket; sajnálatát fejezi ki azonban 
a bizonytalan állások magas száma és a
helyi munkaerőpiacokra gyakorolt gyenge 
hatás miatt;

Or. en

Módosítás 18
Giommaria Uggias

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a regionális repülőterek 
gazdasági jelentőségét a 
munkahelyteremtés szempontjából, 
különösen a kevésbé fejlett vagy hátrányos 
helyzetű régiókban; hangsúlyozza, hogy 
ezzel összefüggésben hatékonyabban ki 
kell használni a környezetbarát 
munkahelyekkel kapcsolatos 
lehetőségeket;

3. hangsúlyozza a regionális repülőterek 
gazdasági jelentőségét a 
munkahelyteremtés szempontjából, 
különösen a kevésbé fejlett vagy hátrányos 
helyzetű régiókban; hangsúlyozza, hogy 
ezzel összefüggésben hatékonyabban ki 
kell használni a környezetbarát 
munkahelyekkel kapcsolatos 
lehetőségeket; mindazonáltal kiemeli, 
hogy biztosítani kell a repülőtéri 
személyzet munkafeltételeinek a 
tiszteletben tartását, valamint a 
munkavállalók védelmére vonatkozó 
minimumkövetelményeket, amelyeket 
gyakran figyelmen kívül hagynak, 
különösen a diszkont légitársaságok által 
igénybevett repülőtereken;

Or. it
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Módosítás 19
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a regionális repülőterek 
gazdasági jelentőségét a 
munkahelyteremtés szempontjából, 
különösen a kevésbé fejlett vagy hátrányos 
helyzetű régiókban; hangsúlyozza, hogy 
ezzel összefüggésben hatékonyabban ki 
kell használni a környezetbarát 
munkahelyekkel kapcsolatos 
lehetőségeket;

3. tudomásul veszi a regionális repülőterek 
utóbbi években szerzett gazdasági 
jelentőségét a munkahelyteremtés 
szempontjából, különösen a kevésbé fejlett 
vagy hátrányos helyzetű régiókban, 
ugyanakkor fenntartja, hogy a 
repülőterek, a földi kiszolgálást nyújtó 
társaságok és az adott repülőtereket 
igénybe vevő légitársaságok alkalmazottai 
számára megfelelő szerződési és bérezési 
feltételeket kell biztosítani; hangsúlyozza, 
hogy ezzel összefüggésben hatékonyabban 
ki kell használni a környezetbarát 
munkahelyekkel kapcsolatos 
lehetőségeket;

Or. it

Módosítás 20
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a regionális repülőterek 
gazdasági jelentőségét a 
munkahelyteremtés szempontjából, 
különösen a kevésbé fejlett vagy hátrányos 
helyzetű régiókban; hangsúlyozza, hogy 
ezzel összefüggésben hatékonyabban ki 
kell használni a környezetbarát 
munkahelyekkel kapcsolatos 
lehetőségeket;

3. hangsúlyozza a regionális repülőterek 
gazdasági jelentőségét a 
munkahelyteremtés szempontjából, 
különösen a kevésbé fejlett, hátrányos 
helyzetű vagy a szigeti régiókban ; 
hangsúlyozza, hogy ezzel összefüggésben 
– ennek folyományaként – a 
repülőterekkel kapcsolatos új 
megközelítésben rejlő lehetőségeket 
hatékonyabban ki kell használni 
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környezetbarát munkahelyek 
létrehozására;

Or. es

Módosítás 21
Joachim Zeller

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a regionális repülőterek 
gazdasági jelentőségét a 
munkahelyteremtés szempontjából, 
különösen a kevésbé fejlett vagy hátrányos 
helyzetű régiókban; hangsúlyozza, hogy 
ezzel összefüggésben hatékonyabban ki 
kell használni a környezetbarát 
munkahelyekkel kapcsolatos 
lehetőségeket;

3. hangsúlyozza a regionális repülőterek 
gazdasági jelentőségét a 
munkahelyteremtés szempontjából, 
különösen a kevésbé fejlett vagy hátrányos 
helyzetű régiókban; 

Or. de

Módosítás 22
Iosif Matula

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a regionális repülőterek 
gazdasági jelentőségét a 
munkahelyteremtés szempontjából, 
különösen a kevésbé fejlett vagy hátrányos 
helyzetű régiókban; hangsúlyozza, hogy 
ezzel összefüggésben hatékonyabban ki 
kell használni a környezetbarát 
munkahelyekkel kapcsolatos 
lehetőségeket;

3. hangsúlyozza a regionális repülőterek 
gazdasági jelentőségét az európai régiók 
gazdasági növekedés pólusaként betöltött 
szerepének megszilárdulásában; felhívja a 
figyelmet a munkahelyteremtési 
lehetőségekre, különösen a kevésbé fejlett 
vagy hátrányos helyzetű régiókban; 
hangsúlyozza, hogy ezzel összefüggésben 
hatékonyabban ki kell használni a 
környezetbarát munkahelyekkel 
kapcsolatos lehetőségeket;
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Or. ro

Módosítás 23
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőterek elhelyezéséről való döntések 
meghozatalakor vegyék figyelembe a 
környezetvédelmi és meteorológiai 
tényezőket;

4. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőterek elhelyezéséről való döntések 
meghozatalakor vegyék figyelembe a 
környezetvédelmi, területi és 
meteorológiai tényezőket; hangsúlyozza, 
hogy új struktúrák építése előtt fontos a 
meglévő struktúrák használata és 
korszerűsítése;

Or. en

Módosítás 24
Giommaria Uggias

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőterek elhelyezéséről való döntések 
meghozatalakor vegyék figyelembe a 
környezetvédelmi és meteorológiai 
tényezőket;

4. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőterek elhelyezéséről való döntések 
meghozatalakor vegyék figyelembe a 
környezetvédelmi és meteorológiai 
tényezőket, valamint az ésszerűségi
kritériumokat;

Or. it

Módosítás 25
Salvatore Caronna



PE478.609v01-00 16/29 AM\887668HU.doc

HU

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőterek elhelyezéséről való döntések 
meghozatalakor vegyék figyelembe a 
környezetvédelmi és meteorológiai 
tényezőket;

4. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
regionális repülőterek felújításakor vagy 
bővítésekor vegyék figyelembe a 
környezetvédelmi és meteorológiai 
tényezőket;

Or. it

Módosítás 26
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőterek elhelyezéséről való döntések 
meghozatalakor vegyék figyelembe a 
környezetvédelmi és meteorológiai 
tényezőket;

4. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőterek elhelyezéséről való döntések 
meghozatalakor, a gazdasági és pénzügyi 
megfontolások mellett vegyék figyelembe 
a környezetvédelmi és meteorológiai 
tényezőket is;

Or. es

Módosítás 27
Iosif Matula

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőterek elhelyezéséről való döntések 

4. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőterek elhelyezéséről való döntések 
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meghozatalakor vegyék figyelembe a 
környezetvédelmi és meteorológiai 
tényezőket;

meghozatalakor vegyék figyelembe a 
környezetvédelmi és meteorológiai 
tényezőket; felhívja a figyelmet arra, hogy 
a légiközlekedés fejlesztésénél figyelembe 
kell venni az EU 2020 Stratégia 
célkitűzéseit; következésképpen javasolja, 
hogy 2020-ig a repülőterek 30%-kal 
csökkentsék a légiközlekedés által 
generált CO2-kibocsátást a teljes uniós 
légtérben;

Or. ro

Módosítás 28
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. különösen fontosnak tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – az 
intermodális megoldások alkalmazását; 
úgy véli, hogy fejleszteni kellene a 
repülőterek közötti vasúti
összeköttetéseket, mivel gyakran optimális 
módon enyhítik az érintett repülőterek 
kapacitásproblémáit;

5. különösen fontosnak tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – az 
intermodális megoldások alkalmazását; 
úgy véli, hogy fejleszteni kellene a 
repülőterek közötti tömegközlekedést, 
mivel gyakran optimális módon enyhítik az 
érintett repülőterek kapacitásproblémáit;

Or. en

Módosítás 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. különösen fontosnak tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – az 
intermodális megoldások alkalmazását; 
úgy véli, hogy fejleszteni kellene a 

5. különösen fontosnak tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – az 
intermodális megoldások alkalmazását; 
úgy véli, hogy az érintett repülőterek 



PE478.609v01-00 18/29 AM\887668HU.doc

HU

repülőterek közötti vasúti 
összeköttetéseket, mivel gyakran optimális 
módon enyhítik az érintett repülőterek 
kapacitásproblémáit;

kapacitásproblémáinak enyhítése 
érdekében integrálni kellene azokat a 
nemzeti és európai közlekedési 
hálózatokba;

Or. fr

Módosítás 30
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. különösen fontosnak tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – az 
intermodális megoldások alkalmazását; 
úgy véli, hogy fejleszteni kellene a 
repülőterek közötti vasúti 
összeköttetéseket, mivel gyakran optimális 
módon enyhítik az érintett repülőterek 
kapacitásproblémáit;

5. különösen fontosnak tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – az 
intermodális megoldások alkalmazását; 
úgy véli, hogy fejleszteni kellene a 
repülőterek közötti vasúti 
összeköttetéseket, mivel gyakran optimális 
módon enyhítik az érintett repülőterek 
kapacitásproblémáit; úgy véli, hogy a 
regionális repülőterek és a vasúti vagy 
városi vasúti közlekedés közötti jobb 
összeköttetés előnyös lehet környezeti 
szempontból, illetve a regionális 
közlekedés ésszerűsítését illetően;

Or. it

Módosítás 31
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. különösen fontosnak tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – az 
intermodális megoldások alkalmazását; 
úgy véli, hogy fejleszteni kellene a 
repülőterek közötti vasúti 

5. különösen fontosnak tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – az 
intermodális közlekedési megoldások 
alkalmazását; ezzel kapcsolatban úgy véli, 
hogy – az e téren megvalósuló műszaki 
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összeköttetéseket, mivel gyakran optimális 
módon enyhítik az érintett repülőterek 
kapacitásproblémáit;

fejlődés jelenlegi állására való tekintettel
– fejleszteni kellene a repülőterek közötti 
vasúti vagy közúti szállítási
összeköttetéseket, mivel gyakran optimális 
módon enyhítik az érintett repülőterek 
kapacitásproblémáit;

Or. es

Módosítás 32
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. különösen fontosnak tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – az 
intermodális megoldások alkalmazását; 
úgy véli, hogy fejleszteni kellene a 
repülőterek közötti vasúti 
összeköttetéseket, mivel gyakran optimális 
módon enyhítik az érintett repülőterek 
kapacitásproblémáit;

5. különösen fontosnak tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – az 
intermodális megoldások alkalmazását; 
úgy véli, hogy fejleszteni kellene a 
repülőterek közötti vasúti 
összeköttetéseket, mivel gyakran optimális 
módon enyhítik az érintett repülőterek 
kapacitásproblémáit; kéri, hogy ne hagyják 
figyelmen kívül egyes régiók – így a 
legkülső régiók – helyzetének 
sajátosságait, melyekben az 
intermodalitás fejlesztését fizikai és 
természeti adottságok befolyásolják;

Or. pt

Módosítás 33
Joachim Zeller

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. különösen fontosnak tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – az 
intermodális megoldások alkalmazását; 

5. különösen fontosnak tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – az 
intermodális megoldások alkalmazását; 
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úgy véli, hogy fejleszteni kellene a 
repülőterek közötti vasúti 
összeköttetéseket, mivel gyakran optimális 
módon enyhítik az érintett repülőterek 
kapacitásproblémáit;

úgy véli, hogy a repülőterekhez vasúti 
összeköttetés szükséges, mivel gyakran 
optimális módon enyhítik az érintett 
repülőterek kapacitásproblémáit;

Or. de

Módosítás 34
Iosif Matula

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. különösen fontosnak tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – az 
intermodális megoldások alkalmazását; 
úgy véli, hogy fejleszteni kellene a 
repülőterek közötti vasúti 
összeköttetéseket, mivel gyakran optimális 
módon enyhítik az érintett repülőterek 
kapacitásproblémáit;

5. különösen fontosnak tartja –
amennyiben a lehetőségek engedik – az 
intermodális megoldások alkalmazását; 
úgy véli, hogy fejleszteni kellene a 
repülőterek közötti vasúti 
összeköttetéseket, mivel gyakran optimális 
módon enyhítik az érintett repülőterek 
kapacitásproblémáit; elismeri, hogy a 
regionális repülőterek hozzájárulhatnak 
az utasszállítás torlódásainak 
elhárításához - ezáltal is tehermentesítve a 
túlzsúfolt repülőtereket -, valamint a légi 
közlekedési összeköttetések 
diverzifikálásához; felhívja a tagállamok 
illetékes hatóságait, hogy olyan tervekre 
tegyenek javaslatot, amelyek a meglévő 
regionális repülőterek fejlesztését és 
hatékonyabbá tételét célozzák;

Or. ro

Módosítás 35
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5 a. hangsúlyozza, hogy a repülőterek 
korszerűsítése és fejlesztése nagyon magas 
költségekkel jár és legtöbb esetben az 
előirányzott összegek távolról sem 
elegendőek az európai repülőterek 
versenyképességének ösztönzéséhez, a 
kapacitáshiányból adódó akadályok 
felszámolásához,és ezzel a légiközlekedés
hatékonyságának növeléséhez és az utas-
és áruszállítás terén egy jobb minőség-ár 
arány megvalósításához;

Or. ro

Módosítás 36
Alain Cadec

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy ítéli meg, hogy a regionális 
repülőterek és a kapcsolódó infrastruktúra 
építését és bővítését a nemzeti és regionális 
hatóságoknak megfelelően támogatniuk 
kell, és a TEN-T hálózatok, a Kohéziós 
Alap és az ERFA keretében megfelelő 
finanszírozásban kell részesíteni;

6. úgy ítéli meg, hogy a 2014–2020 közötti 
programozási időszakban a regionális 
repülőterek és a kapcsolódó infrastruktúra 
építését és bővítését a nemzeti és regionális 
hatóságoknak megfelelően támogatniuk 
kell, és a TEN-T hálózatok, a Kohéziós 
Alap és az ERFA keretében megfelelő 
finanszírozásban kell részesíteni
valamennyi régiókategória tekintetében;

Or. fr

Módosítás 37
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. úgy ítéli meg, hogy a regionális 
repülőterek és a kapcsolódó infrastruktúra 
építését és bővítését a nemzeti és regionális 
hatóságoknak megfelelően támogatniuk 
kell, és a TEN-T hálózatok, a Kohéziós 
Alap és az ERFA keretében megfelelő 
finanszírozásban kell részesíteni;

6. úgy ítéli meg, hogy a regionális 
repülőterek és a kapcsolódó infrastruktúra 
építését és bővítését a nemzeti és regionális 
hatóságoknak megfelelően támogatniuk 
kell, és annak az érintett helyi és 
regionális lakossággal folytatott 
konzultáció tárgyát kell képeznie; 
hangsúlyozza, hogy a döntéseknek 
átláthatónak kell lenniük és költség-
haszon elemzésen kell alapulniuk;

Or. en

Módosítás 38
Salvatore Caronna, Constanze Angela Krehl

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy ítéli meg, hogy a regionális 
repülőterek és a kapcsolódó infrastruktúra
építését és bővítését a nemzeti és regionális 
hatóságoknak megfelelően támogatniuk 
kell, és a TEN-T hálózatok, a Kohéziós 
Alap és az ERFA keretében megfelelő 
finanszírozásban kell részesíteni;

6. úgy ítéli meg, hogy az alacsony 
környezeti hatással járó regionális 
repülőtereket és a kapcsolódó 
infrastruktúrát a nemzeti és regionális 
hatóságoknak megfelelően támogatniuk 
kell, és lehetővé kell tenni, hogy az uniós 
alapokból való támogatás kérelmezésére 
jogosultak legyenek ;

Or. it

Módosítás 39
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy ítéli meg, hogy a regionális 6. úgy ítéli meg, hogy a regionális 
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repülőterek és a kapcsolódó infrastruktúra 
építését és bővítését a nemzeti és regionális 
hatóságoknak megfelelően támogatniuk 
kell, és a TEN-T hálózatok, a Kohéziós 
Alap és az ERFA keretében megfelelő 
finanszírozásban kell részesíteni;

repülőterek és a kapcsolódó infrastruktúra 
építését és bővítését a nemzeti és regionális 
hatóságoknak megfelelően támogatniuk 
kell, és a TEN-T hálózatok, a Kohéziós 
Alap és az ERFA keretében megfelelő 
finanszírozásban kell részesíteni, a jelenleg 
értékelés alatt álló új programozási 
időszakban;

Or. es

Módosítás 40
Joachim Zeller

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy ítéli meg, hogy a regionális 
repülőterek és a kapcsolódó infrastruktúra 
építését és bővítését a nemzeti és 
regionális hatóságoknak megfelelően 
támogatniuk kell, és a TEN-T hálózatok, 
a Kohéziós Alap és az ERFA keretében 
megfelelő finanszírozásban kell 
részesíteni;

6. úgy ítéli meg, hogy a regionális 
repülőterek és a kapcsolódó infrastruktúra 
megtartását, építését és bővítését 
elsődlegesen gazdasági szempontok 
alapján kell végezni;

Or. de

Módosítás 41
Iosif Matula

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy ítéli meg, hogy a regionális 
repülőterek és a kapcsolódó infrastruktúra 
építését és bővítését a nemzeti és regionális 
hatóságoknak megfelelően támogatniuk 
kell, és a TEN-T hálózatok, a Kohéziós 
Alap és az ERFA keretében megfelelő 

6. úgy ítéli meg, hogy a regionális 
repülőterek és a kapcsolódó infrastruktúra 
építését és bővítését a nemzeti és regionális 
hatóságoknak megfelelően támogatniuk 
kell, és a TEN-T hálózatok, a Kohéziós 
Alap és az ERFA keretében megfelelő 
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finanszírozásban kell részesíteni; finanszírozásban kell részesíteni; javasolja 
a Bizottságnak, hogy vegye figyelembe a 
regionális repülőterek által az „európai 
összekapcsolódási” eszközben szereplő 
közép európai közlekedési hálózat 
keretében kínált lehetőségeket;

Or. ro

Módosítás 42
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy ítéli meg, hogy a regionális 
repülőterek és a kapcsolódó infrastruktúra 
építését és bővítését a nemzeti és regionális 
hatóságoknak megfelelően támogatniuk 
kell, és a TEN-T hálózatok, a Kohéziós 
Alap és az ERFA keretében megfelelő 
finanszírozásban kell részesíteni;

6. úgy ítéli meg, hogy a regionális 
repülőterek és a kapcsolódó infrastruktúra 
építését és bővítését a nemzeti és regionális 
hatóságoknak megfelelően támogatniuk 
kell, és a TEN-T hálózatok, a Kohéziós 
Alap és az ERFA, valamint az EU által 
finanszírozott egyéb pénzügyi tervezési 
eszközök keretében megfelelő 
finanszírozásban kell részesíteni;

Or. ro

Módosítás 43
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy mind a regionális árufuvarozási, 
mind a személyforgalmi repülőterek 
szerepeljenek az EU programjaiban; 
hangsúlyozza, hogy az árufuvarozási 
repülőterek még akkor is létfontosságúak 
lehetnek a regionális fejlődés 
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szempontjából, ha egy személyforgalmi 
repülőtér létrehozását nem tekintik
életképesnek;

Or. en

Módosítás 44
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
6 A bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a regionális repülőterek 
tevékenységének fejlesztését figyelembe 
kell venni a területi együttműködés 
célkitűzéseivel kapcsolatos intézkedések 
során, a régiók repülőterekkel való 
egyenlő ellátottságának, valamint a 
közlekedési módok területi kohézió égisze 
alatt megvalósuló hálózattá formálásának 
ösztönzése érdekében;

Or. pt

Módosítás 45
Alain Cadec

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőtereket egy egyedi területi 
értékeléssel összhangban szerepeltessék a 
regionális területfejlesztési tervekben, és 
vegyék őket figyelembe a regionális 
fejlesztési stratégiákban.

7. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőtereket egy egyedi területi 
értékeléssel összhangban szerepeltessék a 
regionális területfejlesztési tervekben, és 
vegyék őket figyelembe a regionális 
fejlesztési stratégiákban, illetve – adott 
esetben – a jelenlegi és jövőbeni 
makroregionális stratégiákban.
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Or. fr

Módosítás 46
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőtereket egy egyedi területi 
értékeléssel összhangban szerepeltessék a 
regionális területfejlesztési tervekben, és 
vegyék őket figyelembe a regionális 
fejlesztési stratégiákban.

7. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőtereket egy egyedi területi 
értékeléssel összhangban szerepeltessék a 
regionális területfejlesztési tervekben, 
különösen az integrált fenntartható 
mobilitási tervekben.

Or. en

Módosítás 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőtereket egy egyedi területi 
értékeléssel összhangban szerepeltessék a 
regionális területfejlesztési tervekben, és 
vegyék őket figyelembe a regionális 
fejlesztési stratégiákban;

7. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőtereket egy egyedi, a határon 
átnyúló együttműködési lehetőségeket is 
figyelembe vevő területi értékeléssel 
összhangban szerepeltessék a regionális 
területfejlesztési tervekben, és vegyék őket 
figyelembe a regionális fejlesztési 
stratégiákban;

Or. ro

Módosítás 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőtereket egy egyedi területi 
értékeléssel összhangban szerepeltessék a 
regionális területfejlesztési tervekben, és
vegyék őket figyelembe a regionális 
fejlesztési stratégiákban.

7. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőtereket egy egyedi területi 
értékeléssel összhangban szerepeltessék a 
regionális területfejlesztési tervekben vagy
vegyék őket figyelembe a regionális 
fejlesztési stratégiákban.

Or. fr

Módosítás 49
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőtereket egy egyedi területi 
értékeléssel összhangban szerepeltessék a 
regionális területfejlesztési tervekben, és 
vegyék őket figyelembe a regionális 
fejlesztési stratégiákban;

7. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
repülőtereket egy egyedi területi 
értékeléssel összhangban, valós 
jelentőségüknek megfelelően
szerepeltessék a regionális területfejlesztési 
tervekben;

Or. es

Módosítás 50
Iosif Matula

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 

7. felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
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repülőtereket egy egyedi területi 
értékeléssel összhangban szerepeltessék a 
regionális területfejlesztési tervekben, és 
vegyék őket figyelembe a regionális 
fejlesztési stratégiákban;

repülőtereket egy egyedi területi 
értékeléssel összhangban szerepeltessék a 
regionális területfejlesztési tervekben, és 
vegyék őket figyelembe a regionális 
fejlesztési stratégiákban; szorgalmazza a 
Bizottságnál és a tagállami hatóságoknál, 
hogy a jövőbeni partnerségi 
szerződésekkel összefüggésben tartsák 
szem előtt a regionális repülőterek 
fontosságát;

Or. ro

Módosítás 51
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. e tekintetben emlékeztet arra, hogy 
fontos a határokon átnyúló közös 
stratégiák kidolgozása, megtervezése és 
megvalósítása a repülőtéri infrastruktúrák 
fejlesztése és az azokhoz való hozzáférés 
terén; kiemeli az európai területi 
együttműködésnek ezen összehangolt 
stratégiák megvalósítása terén fennálló 
fontosságát, és egyes határokon átnyúló 
beruházások sürgető jellegét; felszólít, 
hogy valamennyi makroregionális szintű 
koordináció terjedjen ki a – különösen a 
légi – közlekedés integrációjának alapos 
vizsgálatára, a valós területi és társadalmi 
kohézió megvalósításának érdekében.

Or. fr

Módosítás 52
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. sürgeti ezért a Bizottságot, hogy
teremtse meg egy olyan repülőtéri 
díjrendszer kialakításának feltételeit,
amely a puszta bevételszerzési célzaton túl
megfelelő hatást fejt ki annak 
biztosítására, hogy Európa – különösen a 
legkülső régiók és a szigetek – teljes 
légiközlekedési rendszer versenyképes 
legyen;

Or. es

Módosítás 53
Iosif Matula

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza a legkülső régiók 
versenyképessége javításának, valamint 
ezek regionális integrációja erősítésének 
fontosságát, ezzel is csökkentve az Európa
többi részéhez képest fennálló gazdasági 
hátrányukat;

Or. ro


