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Módosítás 25
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 172. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 172., 
174. és 349. cikkére,

Or. pt

Módosítás 26
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát összekötő korszerű, 
magas szinten teljesítő infrastruktúrától 
függ, különösen a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén. Ezek a 
növekedésjavító összeköttetések jobb 
hozzáférést biztosítanának a belső piachoz, 
következésképp hozzájárulnak a 
piacgazdaság versenyképességének 
növeléséhez az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek és céljainak megfelelően.

(2) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát összekötő korszerű, 
integrált, magas szinten teljesítő 
infrastruktúrától függ, különösen a 
közlekedés, az energetika és a távközlés 
területén. Ezek a növekedésjavító 
összeköttetések jobb hozzáférést 
biztosítanának a belső piachoz, 
következésképp hozzájárulnak a 
piacgazdaság versenyképességének 
növeléséhez az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek és céljainak megfelelően.

Or. en

Módosítás 27
Nuno Teixeira
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát összekötő korszerű, 
magas szinten teljesítő infrastruktúrától 
függ, különösen a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén. Ezek a 
növekedésjavító összekapcsolódások jobb 
hozzáférést biztosítanának a belső piachoz, 
következésképp hozzájárulnak a 
piacgazdaság versenyképességének 
növeléséhez az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek és céljainak megfelelően.

(2) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát és annak régióit
összekötő korszerű, magas szinten teljesítő 
infrastruktúrától függ, különösen a 
közlekedés, az energetika és a távközlés 
területén. Ezek a növekedésjavító 
összekapcsolódások jobb hozzáférést 
biztosítanának a belső piachoz, 
következésképp hozzájárulnak a 
piacgazdaság versenyképességének 
növeléséhez az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek és céljainak megfelelően.

Or. pt

Indokolás

Valamennyi európai régió integrációja és fejlődése előmozdításának fontossága, az Európa 
2020 stratégia céljaival összhangban.

Módosítás 28
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási programokban, 
és hogy az uniós költségvetés legalább 
20 %-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítja. Fontos biztosítani 
azt, hogy az éghajlatváltozás mérséklése és 
az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés kiemelt 
hangsúlyt kapjon a közös érdekű projektek 

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási programokban, 
és hogy az uniós költségvetés legalább 
20 %-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítja. Fontos biztosítani 
azt, hogy az éghajlatváltozás mérséklése és 
az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés kiemelt 
hangsúlyt kapjon a közös érdekű projektek 
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előkészítése, megtervezése és 
megvalósítása során. Az e rendelettel 
szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással - és katasztrófákkal -
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 
ösztönzéséhez.

előkészítése, megtervezése és 
megvalósítása során. Az e rendelettel 
szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással - és katasztrófákkal -
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 
ösztönzéséhez, anélkül hogy eközben 
növelnék bizonyos európai régiók – így a 
legkülső régiók és a szigetek –
elszigeteltségét;

Or. pt

Indokolás

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom és gazdaság érdekében tett intézkedések és 
fellépések nem növelhetik a belső piactól már amúgy is távol eső régiók elszigeteltségét.

Módosítás 29
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási programokban, 
és hogy az uniós költségvetés legalább 
20 %-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítja. Fontos biztosítani 
azt, hogy az éghajlatváltozás mérséklése és 
az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés kiemelt 
hangsúlyt kapjon a közös érdekű projektek 
előkészítése, megtervezése és 
megvalósítása során. Az e rendelettel 
szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással - és katasztrófákkal -
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási programokban, 
és hogy az uniós költségvetés legalább 
20 %-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítja. Fontos biztosítani 
azt, hogy az éghajlatváltozás mérséklése és 
az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés kiemelt 
hangsúlyt kapjon a közös érdekű projektek 
előkészítése, megtervezése és 
megvalósítása során. Az e rendelettel 
szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással - és katasztrófákkal -
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 
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ösztönzéséhez. ösztönzéséhez. A Bizottságnak – a globális 
versenyben az európai vállalkozások 
sikere érdekében – biztosítania kell azt, 
hogy a belső piaci régióban alkalmazandó 
nemzetközi megállapodások és normák 
egyenlő mértékben vonatkoznak a 
tagállamokra és nem torzítják a versenyt.

Or. fi

Módosítás 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) 2011. március 28-án a Bizottság 
elfogadta az „Egységes közlekedési térség 
menetrendje ― a versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 
kiépítése felé” című fehér könyvet. A fehér 
könyv célul tűzi ki, hogy 1990-hez képest 
2050-re 60 %-kal csökkkentenni kell az 
üvegházhatású gázok kibocsátását a 
közlekedési ágazatban. Az infrastruktúrát 
illetően a fehér könyv 2030-ra egy teljesen 
működőképes, uniós szintű multimodális 
TEN-T törzshálózat kiépítését irányozza 
elő. A fehér könyv célként fogalmazza meg 
ezenkívül a multimodális logisztikai láncok 
teljesítményének optimalizálását, többek 
között energiahatékonyabb módszerek 
fokozottabb használatával. Ezek alapján a 
következő célértékeket határozza meg a 
TEN-T politika számára: 2030-ra a 300 
km-nél hosszabb közúti áruszállítás 30 %-
át, majd 2050-re 50 %-át más módokra kell 
áthelyezni; a meglévő nagy sebességű 
vasúthálózat hosszát 2030-ra a 
háromszorosára kell növelni, és 2050-re a 
közepes távolságok közötti 
személyforgalom többsége vasúton kell 
lebonyolítani; 2050-re a törzshálózatba 
tartozó valamennnyi repülőteret össze kell 

(7) 2011. március 28-án a Bizottság 
elfogadta az „Egységes közlekedési térség 
menetrendje ― a versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 
kiépítése felé” című fehér könyvet. A fehér 
könyv célul tűzi ki, hogy 1990-hez képest 
2050-re 60 %-kal csökkentenni kell az 
üvegházhatású gázok kibocsátását a 
közlekedési ágazatban. Az infrastruktúrát 
illetően a fehér könyv 2030-ra egy teljesen 
működőképes, uniós szintű multimodális 
TEN-T törzshálózat kiépítését irányozza 
elő. A fehér könyv célként fogalmazza meg 
ezenkívül a multimodális logisztikai láncok 
teljesítményének optimalizálását, többek 
között energiahatékonyabb módszerek 
fokozottabb használatával. Ezek alapján a 
következő célértékeket határozza meg a 
TEN-T politika számára: 2030-ra a 300 
km-nél hosszabb közúti áruszállítás 30 %-
át, majd 2050-re 50 %-át más módokra kell 
áthelyezni; a meglévő nagy sebességű 
vasúthálózat hosszát 2030-ra a 
háromszorosára kell növelni, és 2050-re a 
közepes távolságok közötti 
személyforgalom többsége vasúton kell 
lebonyolítani; 2050-re a törzshálózatba 
tartozó valamennyi repülőteret össze kell 
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kapcsolni a vasúthálózattal; valamennyi 
tengeri kikötőt a vasúti szállítóhálózattal 
és, adott esetben a belvízi hajóutakkal.

kapcsolni a vasúthálózattal; valamennyi 
tengeri kikötőt, a peremterületeken 
elhelyezkedőket is beleértve, össze kell 
kapcsolni a vasúti szállítóhálózattal és, 
adott esetben a belvízi hajóutakkal, 
elsősorban a kereskedelmi kapcsolatok 
fokozása és a régiók közötti mobilitás 
elősegítése céljából;

Or. fr

Módosítás 31
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A legkülső régiók számára – belső 
piaci integrációjuk és fejlődésük 
szempontjából – rendkívül fontos, hogy 
optimális összeköttetésekkel 
rendelkezzenek, különösen a tengeri áru-
és személyszállítás és az európai 
kontinenssel való légi összeköttetés 
területén, valamint az, hogy elszigetelt 
energiarendszerekként optimális 
energiaügyi döntéseket hozzanak. 

Or. pt

Módosítás 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A fehér könyvben rögzített 
célkitűzések alapján, a(z) XXX/2010/EU 

(10) A fehér könyvben rögzített 
célkitűzések alapján, a(z) XXX/2010/EU 
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európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott TEN-T iránymutatás 
meghatározza a transzeurópai közlekedési 
hálózat infrastruktúráját és az általa 
teljesítendő követelményeket, valamint 
meghatározza az ezek megvalósításához 
szükséges intézkedéseket. Az 
iránymutatások különösen a törzshálózat 
2030-ig történő megvalósítását irányozzák 
elő.

európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott TEN-T iránymutatás 
meghatározza a transzeurópai közlekedési 
hálózat infrastruktúráját és az általa 
teljesítendő követelményeket, valamint 
meghatározza az ezek megvalósításához 
szükséges intézkedéseket. Az 
iránymutatások különösen a törzshálózat 
2030-ig, új infrastruktúra létrehozásával, 
valamint a meglévő infrastruktúra 
helyreállításával és korszerűsítésével
történő megvalósítását irányozzák elő.

Or. en

Módosítás 33
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A kilenc vasúti árufuvarozási 
folyosót, az Európai Vasúti 
Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) 
hat folyosóját, a „zöld” folyosókat és a tíz 
átfogó hálózati folyosót egyetlen 
fenntartható intermodális koncepcióban 
kell egyesíteni;

Or. en

Módosítás 34
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállamok közlekedési (11) A tagállamok közlekedési 
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infrastrukturális terveinek elemzése alapján 
a Bizottság úgy becsüli, hogy a közlekedési 
beruházási szükségletek 500 milliárd eurót 
tesznek ki a TEN-T hálózat teljes 
egészében a 2014–2020 közötti 
időszakban, amely összegből a becslések 
szerint 250 milliárd eurót kell a TEN-T 
törzshálózatára fordítani. Az uniós szinten 
rendelkezésre álló forrásokat figyelembe 
véve, a legmagasabb európai többletértéket 
nyújtó projektekre kell koncentrálni ahhoz, 
hogy el lehessen érni a kívánt hatást. A 
támogatást ezért a törzshálózatra 
(különösen a törzshálózati folyosókra) és a 
forgalomirányítási rendszerek (különösen a 
SESAR eredményeként létrejövő, mintegy 
3 milliárd euró összegű uniós költségvetési 
forrást igénylő légi irányítási rendszerek) 
területén megvalósítandó közös érdekű 
projektekre kell összpontosítani.

infrastrukturális terveinek elemzése alapján 
a Bizottság úgy becsüli, hogy a közlekedési 
beruházási szükségletek 500 milliárd eurót 
tesznek ki a TEN-T hálózat teljes 
egészében a 2014–2020 közötti 
időszakban, amely összegből a becslések 
szerint 250 milliárd eurót kell a TEN-T 
törzshálózatára fordítani. Az uniós szinten 
rendelkezésre álló forrásokat figyelembe 
véve, a legmagasabb európai többletértéket 
nyújtó projektekre kell koncentrálni ahhoz, 
hogy el lehessen érni a kívánt hatást. A 
támogatást ezért – az átfogó hálózat 
számára nyújtott támogatást nem kizárva
– a törzshálózatra (különösen a 
törzshálózati folyosókra) és a
forgalomirányítási rendszerek (különösen a 
SESAR eredményeként létrejövő, mintegy 
3 milliárd euró összegű uniós költségvetési 
forrást igénylő légi irányítási rendszerek) 
területén megvalósítandó közös érdekű 
projektekre kell összpontosítani.

Or. pt

Indokolás

Az európai összekapcsolódási eszköz által nyújtott támogatásnak főként a törzshálózatra kell 
összpontosítania, nem zárható ki azonban az átfogó hálózat azon projektjeinek nyújtott 
támogatás sem, amelyek nagyobb európai hozzáadott értéket biztosítanak, különösen az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. és 375. cikkében meghatározott legkülső, az 
átfogó hálózattól függő régiókban, annak érdekében, hogy elszigeteltségük ne erősödjék.

Módosítás 35
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállamok közlekedési 
infrastrukturális terveinek elemzése alapján 
a Bizottság úgy becsüli, hogy a közlekedési 
beruházási szükségletek 500 milliárd eurót 
tesznek ki a TEN-T hálózat teljes 

(11) A tagállamok közlekedési 
infrastrukturális terveinek elemzése alapján 
a Bizottság úgy becsüli, hogy a közlekedési 
beruházási szükségletek 500 milliárd eurót 
tesznek ki a TEN-T hálózat teljes 
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egészében a 2014–2020 közötti 
időszakban, amely összegből a becslések 
szerint 250 milliárd eurót kell a TEN-T 
törzshálózatára fordítani. Az uniós szinten 
rendelkezésre álló forrásokat figyelembe 
véve, a legmagasabb európai többletértéket 
nyújtó projektekre kell koncentrálni ahhoz, 
hogy el lehessen érni a kívánt hatást. A 
támogatást ezért a törzshálózatra 
(különösen a törzshálózati folyosókra) és a 
forgalomirányítási rendszerek (különösen a 
SESAR eredményeként létrejövő, mintegy 
3 milliárd euró összegű uniós költségvetési 
forrást igénylő légi irányítási rendszerek) 
területén megvalósítandó közös érdekű 
projektekre kell összpontosítani.

egészében a 2014–2020 közötti 
időszakban, amely összegből a becslések 
szerint 250 milliárd eurót kell a TEN-T 
törzshálózatára fordítani. Az uniós szinten 
rendelkezésre álló forrásokat figyelembe 
véve, a legmagasabb európai többletértéket 
nyújtó projektekre kell koncentrálni ahhoz, 
hogy el lehessen érni a kívánt hatást. A 
támogatást ezért a törzshálózatra 
(különösen a törzshálózati folyosókra) és a 
forgalomirányítási rendszerek (különösen a 
SESAR eredményeként létrejövő, mintegy 
3 milliárd euró összegű uniós költségvetési 
forrást igénylő légi irányítási rendszerek) 
területén megvalósítandó közös érdekű 
projektekre kell összpontosítani. Az átfogó 
hálózati projektekre elegendő uniós 
finanszírozást kell elkülöníteni, mivel az 
átfogó hálózat támogatja a 
leghatékonyabban az uniós célkitűzéseket 
a szociális és területi kohézió 
megerősítésére és a régiók 
megközelíthetőségére az EU egész 
területén.

Or. fi

Módosítás 36
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) „Az Európai Unió legkülső régiói: 
úton az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést célzó partnerség felé” 
című, 2012. júniusi közleményében a 
Bizottság – elismerve a legkülső 
régióknak az EUMSZ 349. és 355. 
cikkében meghatározott sajátosságait –
kimondja, hogy belső piaci integrációjuk 
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és gazdasági fejlődésük előmozdítása 
érdekében e régiókat adott esetben 
figyelembe kell venni a közlekedés, a 
távközlés és az energetika területére 
irányuló egyes közérdekű projektek 
esetében. Ennek érdekében a Bizottság 
segítségével ki kell kidolgozniuk az egyedi 
projektek portfólióját;

Or. pt

Indokolás

Az EUMSZ 349. és 355. cikkével összhangban a legkülső régióknak természeti 
jellegzetességeik és a többi európai régióval szembeni elszigeteltségük miatt oly módon kell 
részesülniük az e pénzügyi eszköz által biztosított előnyökből, hogy lehetőség nyíljon 
integrációjukra és ne növekedjen az EU belső piacától való elszigeteltségük.

Módosítás 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
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Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat megfelelő számú projekt 
kialakításában, hogy a Kohéziós Alap 
keretében a nemzeti támogatások a lehető 
legmagasabb fokú prioritásban 
részesüljenek.

Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat megfelelő számú projekt 
kialakításában. A Bizottságnak a projektek 
kiválasztására vonatkozó eljárás 
különböző szakaszaiban biztosítania kell a 
nemzeti összegek betartása elvének 
tényleges alkalmazását.

Or. en

Módosítás 38
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat megfelelő számú projekt 
kialakításában, hogy a Kohéziós Alap 
keretében a nemzeti támogatások a lehető 
legmagasabb fokú prioritásban 
részesüljenek.

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint néhány 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alap egy részét a Bizottság és az 
érintett tagállamok közötti előzetes 
megegyezés alapján el kell különíteni
olyan közlekedéssel kapcsolatos projektek 
finanszírozására, amelyek az európai 
összekapcsolódási eszköz alapján a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatásra 
jogosult tagállamokban található 
törzshálózatokat érintik. A Bizottságnak 
támogatnia kell a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatásra jogosult tagállamokat 
a megállapodáson alapuló projektek
kialakításában és megvalósításában.
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Or. en

Indokolás

Összehangolás a közös rendelkezésekről szóló rendeletnek (CPR) a Regionális Fejlesztési 
Bizottság (REGI) által 2012 júliusában megszavazott rendelkezésével [84. cikk (4) bekezdés].

Módosítás 39
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek.

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (XXX
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek.

Or. pl
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Módosítás 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat megfelelő számú projekt 
kialakításában, hogy a Kohéziós Alap 
keretében a nemzeti támogatások a lehető 
legmagasabb fokú prioritásban 
részesüljenek.

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat megfelelő számú projekt 
kialakításában, hogy tiszteletben tartsák a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti 
támogatásokat.

Or. en

Módosítás 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz 
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Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, 
Mojca Kleva, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokban található törzshálózatokat 
érintik. A Bizottságnak támogatnia kell a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatásra
jogosult tagállamokat megfelelő számú 
projekt kialakításában, hogy a Kohéziós 
Alap keretében a nemzeti támogatások a 
lehető legmagasabb fokú prioritásban 
részesüljenek.

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek a Kohéziós Alapból nyújtott, az e 
rendelet mellékletében felsorolt 
projektekre vonatkozó nemzeti összegeket 
betartó támogatásra jogosult
tagállamokban található törzshálózatokat 
érintik. A Bizottságnak támogatnia kell a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatásra 
jogosult tagállamokat megfelelő számú 
projekt kialakításában, hogy a Kohéziós 
Alap keretében a nemzeti támogatások a 
lehető legmagasabb fokú prioritásban 
részesüljenek.

Or. en

Módosítás 42
Victor Boştinaru
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Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az intézményi és igazgatási 
kapacitás az európai összekapcsolódási 
eszköz célkitűzései hatékony teljesítésének 
elengedhetetlen feltétele. A Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy ezek a kapacitások 
mindenkor elégséges szinten álljanak a 
projektek tervezéséhez és 
megvalósításához, továbbá a Bizottságnak 
szükség esetén megfelelő eszközöket kell 
felajánlania az érintett tagállamnak.

Or. en

Módosítás 43
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A távközlés egyre inkább internetalapú 
infrastruktúrává válik, amelyben a széles 
sávú hálózatok és digitális szolgáltatások 
szorosan összekapcsolódnak. Az internet 
egyre inkább a kommunikáció, a 
szolgáltatásnyújtás és az üzleti tevékenység 
meghatározó felületévé válik. A gyors 
internet-hozzáférés és a digitális 
szolgáltatások transzeurópai elérhetősége 
ezért alapvető fontosságú a gazdasági 
növekedés és az egységes piac 
szempontjából.

A távközlés egyre inkább internetalapú 
infrastruktúrává válik, amelyben a széles 
sávú hálózatok és digitális szolgáltatások 
szorosan összekapcsolódnak. Az internet 
egyre inkább a kommunikáció, a 
szolgáltatásnyújtás és az üzleti tevékenység 
meghatározó felületévé válik. A gyors 
internet-hozzáférés és a digitális 
szolgáltatások transzeurópai elérhetősége 
ezért alapvető fontosságú a gazdasági 
növekedés, a területi kohézió, a 
fogyasztóvédelem és az egységes piac 
szempontjából.

Or. es

Módosítás 44
Karima Delli
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Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A távközlés egyre inkább 
internetalapú infrastruktúrává válik, 
amelyben a széles sávú hálózatok és 
digitális szolgáltatások szorosan 
összekapcsolódnak. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, a 
szolgáltatásnyújtás és az üzleti tevékenység 
meghatározó felületévé válik. A gyors 
internet-hozzáférés és a digitális 
szolgáltatások transzeurópai elérhetősége 
ezért alapvető fontosságú a gazdasági 
növekedés és az egységes piac 
szempontjából.

(19) A távközlés egyre inkább 
internetalapú infrastruktúrává válik, 
amelyben a széles sávú hálózatok és 
digitális szolgáltatások szorosan 
összekapcsolódnak. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, a 
szolgáltatásnyújtás és az üzleti tevékenység 
meghatározó felületévé válik. A gyors 
internet-hozzáférés és a digitális 
szolgáltatások transzeurópai elérhetősége 
ezért alapvető fontosságú a gazdasági 
növekedés, a területi kohézió és az 
egységes piac szempontjából.

Or. en

Módosítás 45
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közjót szolgáló cselekvések digitális 
megvalósításához erős és koherens európai 
hálózatot kell kiépíteni, amelyben mind az 
állami szféra, mind a civil társadalom 
szereplői részt vesznek nemzeti és 
regionális szinten egyaránt, és ebből a 
célból alapvető fontosságú annak 
biztosítása, hogy a rendszerek és 
szoftverek tervezési költségeinek 
finanszírozása, valamint ellenállóképes 
csomópontok ilyen hálózatok számára 
történő fenntartása strukturált uniós 
támogatással történik, amely csak az 
országon belüli költségekkel terheli a 
nemzeti kezelő költségvetését.

A közjót szolgáló cselekvések digitális 
megvalósításához erős és koherens európai 
hálózatot kell kiépíteni, amelyben mind az 
állami szféra, mind a civil társadalom 
szereplői részt vesznek nemzeti, regionális
és helyi szinten egyaránt, és ebből a célból 
alapvető fontosságú annak biztosítása, 
hogy a rendszerek és szoftverek tervezési 
költségeinek finanszírozása, valamint 
ellenállóképes csomópontok ilyen 
hálózatok számára történő fenntartása 
strukturált uniós támogatással történik, 
amely csak az országon belüli költségekkel 
terheli a nemzeti kezelő költségvetését.
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Módosítás 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az európai összekapcsolódási eszköz 
pénzügyi eszközöket javasol, hogy 
előmozdítsa a magánberuházók és a 
pénzügyi intézmények számottevő 
részvételét az infrastrukturális 
beruházásokban. Ahhoz, hogy elég 
vonzóak legyenek a magánszféra számára, 
a pénzügyi eszközök megtervezése és 
végrehajtása során kellő figyelmet kell 
fordítani az adminisztratív terhek 
egyszerűsítésére és csökkentésére, 
miközben olyan szintű rugalmasságot kell 
szem előtt tartani, amivel rugalmasan ki 
lehet elégíteni a meghatározott 
finanszírozási szükségleteket. Ezeknek az 
eszközöknek a kialakítása során fel kell 
használni a 2007–2013 időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
pénzügyi eszközei, mint például a TEN-T-
projektek számára biztosított hitelgarancia-
eszköz (LGTT), a kockázatmegosztó 
finanszírozási mechanizmus és az 
energiaügyi, éghajlat-változási és 
infrastrukturális európai alap (a Marguerite 
Alap) végrehajtása során szerzett 
tapasztalatokat.

(37) Az európai összekapcsolódási eszköz 
pénzügyi eszközöket javasol, hogy 
előmozdítsa a magánberuházók és a 
pénzügyi intézmények számottevő 
részvételét az infrastrukturális 
beruházásokban. Ahhoz, hogy elég 
vonzóak legyenek a magánszféra számára, 
a pénzügyi eszközök megtervezése és 
végrehajtása során kellő figyelmet kell 
fordítani az adminisztratív terhek 
egyszerűsítésére és csökkentésére, 
miközben olyan szintű rugalmasságot kell 
szem előtt tartani, amivel rugalmasan ki 
lehet elégíteni a meghatározott 
finanszírozási szükségleteket. A felelős 
igazgatási hatóságok megtalálják a 
magánbefektetők bevonásához szükséges 
ösztönzőket. Ezeknek az eszközöknek a 
kialakítása során fel kell használni a 2007–
2013 időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret pénzügyi eszközei, mint 
például a TEN-T-projektek számára 
biztosított hitelgarancia-eszköz (LGTT), a 
kockázatmegosztó finanszírozási 
mechanizmus és az energiaügyi, éghajlat-
változási és infrastrukturális európai alap (a 
Marguerite Alap) végrehajtása során 
szerzett tapasztalatokat.

Or. en

Módosítás 47
Riikka Manner
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Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ami a pénzügyi eszközök feltételeit 
illeti, szükség lehet arra, hogy a 
munkaprogramokban további 
követelményeket szabjanak meg például a 
versenyképes piacok biztosítása érdekében, 
az uniós politikák alakulása, a technológiai 
fejlődés és az esetlegesen lényegessé váló 
egyéb tényezők fényében.

(40) Ami a pénzügyi eszközök feltételeit 
illeti, szükség lehet arra, hogy a 
munkaprogramokban további 
követelményeket szabjanak meg például a 
versenyképes és tisztességes belső piacok
biztosítása érdekében, az uniós politikák 
alakulása, a technológiai fejlődés és az 
esetlegesen lényegessé váló egyéb 
tényezők fényében.

Or. fi

Módosítás 48
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az európai összekapcsolódási 
eszközből származó támogatás többéves 
programozásának az a célja, hogy 
támogassa az Unió prioritásait a szükséges 
pénzügyi források rendelkezésre állásának, 
az Unió és a tagállamok együttes fellépései 
közötti összhangnak és folytonosságnak a 
biztosításával. A közlekedési ágazatban az 
első többéves munkaprogram végrehajtását 
követően benyújtott pályázatok esetében a 
költségek elszámolhatósága 2014. január 1-
jén kell, hogy kezdődjön annak érdekében, 
hogy biztosítani lehessen a transzeurópai 
közlekedési és energiahálózatok területén 
történő közösségi pénzügyi támogatás 
nyújtásának általános szabályairól szóló, 
2007. június 20-i 680/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által már 
szabályozott projektek folytatását.

(41) Az európai összekapcsolódási 
eszközből származó támogatás többéves 
programozásának az a célja, hogy 
támogassa az Unió prioritásait a szükséges 
pénzügyi források rendelkezésre állásának, 
az Unió és a tagállamok együttes fellépései 
közötti összhangnak, tisztességességnek és 
folytonosságnak a biztosításával. A 
közlekedési ágazatban az első többéves 
munkaprogram végrehajtását követően 
benyújtott pályázatok esetében a költségek 
elszámolhatósága 2014. január 1-jén kell, 
hogy kezdődjön annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen a transzeurópai 
közlekedési és energiahálózatok területén 
történő közösségi pénzügyi támogatás 
nyújtásának általános szabályairól szóló, 
2007. június 20-i 680/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által már 
szabályozott projektek folytatását.
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Módosítás 49
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A külön rendeletekben javasolt 
ágazatspecifikus iránymutatások alapján 
egy listát állítottak össze azokról a kiemelt 
területekről, amelyekre e rendeletnek 
vonatkoznia kell, és ezt a listát a melléklet 
tartalmazza. A szakpolitikai prioritások, a 
technológiai lehetőségek és a forgalom 
lehetséges változásainak figyelembe vétele 
érdekében a jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó felhatalmazást az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően a Bizottságra kell 
átruházni a melléklet módosítása 
tekintetében. Különösen fontos a Bizottság 
számára, hogy megfelelő egyeztetéseket 
folytasson az előkészítő munka során, 
beleértve a szakértői szinteket is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

(44) A külön rendeletekben javasolt 
ágazatspecifikus iránymutatások alapján 
egy listát állítottak össze azokról a kiemelt 
területekről, amelyekre e rendeletnek 
vonatkoznia kell, és ezt a listát a melléklet 
tartalmazza. A szakpolitikai prioritások, a 
technológiai lehetőségek és a forgalom 
lehetséges változásainak figyelembe vétele 
érdekében a jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó felhatalmazást az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően a Bizottságra kell 
átruházni a melléklet módosítása 
tekintetében. A Bizottságnak megfelelő 
egyeztetéseket kell lefolytatnia az 
előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Or. en

Módosítás 50
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az európai uniós érdeket szolgáló 
infrastrukturális projektek némelyikének 
esetleg szomszédos, csatlakozás előtt álló, 
illetve más harmadik országokkal kell 
összekapcsolódnia és azokon áthaladnia. 
Az európai összekapcsolódási eszköznek 
az említett infrastruktúrák 
összekapcsolására és finanszírozására 
egyszerűbb megoldást kell kínálnia az 
uniós költségvetés belső és külső eszközei 
közötti koherencia biztosítása érdekében.

(48) Az európai uniós érdeket szolgáló 
infrastrukturális projektek némelyikének 
esetleg szomszédos, csatlakozás előtt álló, 
illetve más harmadik országokkal, 
különösen az Unió Oroszországhoz 
hasonló fontos gazdasági partnereivel kell 
összekapcsolódnia és azokon áthaladnia. 
Az európai összekapcsolódási eszköznek 
az említett infrastruktúrák 
összekapcsolására és finanszírozására 
egyszerűbb megoldást kell kínálnia az 
uniós költségvetés belső és külső eszközei 
közötti koherencia biztosítása érdekében.

Or. fi

Módosítás 51
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „határokon átnyúló szakasz”:azok a 
szakaszok, amelyek biztosítják egy közös 
érdekű projekt folytonosságát legalább két 
tagállam vagy egy tagállam és egy 
szomszédos ország között.

2. „határokon átnyúló szakasz”: azok a 
szakaszok, amelyek biztosítják egy közös 
érdekű projekt folytonosságát legalább két 
tagállam vagy határ menti régió, vagy egy 
tagállam vagy régió és egy szomszédos 
ország vagy régió között.

Or. es

Módosítás 52
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „törzshálózat”: a(z) XXXX/2012/EU 
rendelet [az európai közlekedési hálózat 
irányvonalai] II. fejezetében előírt európai 
közlekedési hálózat, amely biztosítja az 
Unió valamennyi régiójának – köztük a 
távoli, legkülső és gyéren lakott régiók –
összekapcsolását és a belső piacokhoz való 
hozzáférését, ekként erősítve meg a 
tagállamok között, a tagállamokon belül, 
valamint a tagállamok és harmadik 
országok között a gazdasági, szociális és 
területi kohéziót.

Or. fi

Módosítás 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

12. „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal.

Or. en

Módosítás 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai összekapcsolódási eszköz 
lehetővé teszi az energetikai, közlekedési 
és távközlési ágazatban a közös érdekű 
projektek előkészítését és megvalósítását a 
transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos 
szakpolitika keretében. Különösképpen, az 
európai összekapcsolódási eszköznek 
támogatnia kell olyan projektek 
végrehajtását, amelyek célja, hogy a 
közlekedés, az energia és a távközlés 
területén új infrastruktúrákat fejlesszenek 
ki és valósítsanak meg, illetve meglévőeket 
korszerűsítsenek. E célból az európai 
összekapcsolódási eszköz a következő
célkitűzéseket követi:

Az európai összekapcsolódási eszköz 
lehetővé teszi az energetikai, közlekedési 
és távközlési ágazatban a közös érdekű 
projektek előkészítését és megvalósítását a 
transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos 
szakpolitika keretében. Különösképpen, az 
európai összekapcsolódási eszköznek 
támogatnia kell olyan projektek 
végrehajtását, amelyek célja, hogy a 
közlekedés, az energia és a távközlés 
területén új infrastruktúrákat fejlesszenek 
ki és valósítsanak meg, illetve meglévőeket 
korszerűsítsenek, és elsőbbséget kell 
biztosítania a hiányzó infrastruktúrának. 
E célból az európai összekapcsolódási 
eszköz a következő célkitűzéseket követi:

Or. en

Módosítás 55
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
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közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik. Az
uniós társfinanszírozásban részesülő 
valamennyi közlekedési infrastruktúrára 
szánt összeget teljes egészében a zöld és 
fenntartható intermodális infrastruktúra-
hálózatokra kell elkülöníteni, 
középpontba állítva a határokon átnyúló 
hiányzó vasúti összeköttetések létesítését, 
valamint az új tagállamokban és új 
tagállamok között megvalósuló 
fenntartható projektek európai hozzáadott 
értékét.

Or. en

Módosítás 56
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) hozzájárul az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
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eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik. E 
célkitűzés keretében különös figyelmet 
kell fordítani a természeti és demográfiai
szempontból hátrányos helyzetű régiókra, 
különösen a legkülső régiókra.

Or. pt

Indokolás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés előmozdítására irányuló Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek elérése érdekében a tisztességes és kiegyensúlyozott fejlődésnek az 
EU valamennyi régiójára kell vonatkoznia.

Módosítás 57
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű és a jövőbeli közlekedési 
folyamatokat figyelembe vevő 
transzeurópai hálózatok kiépítésével, ezzel 
további hasznot hozva az egész Európai 
Unió számára a versenyképesség és a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
szempontjából az egységes piacon, továbbá 
a magán- és állami beruházások számára 
kedvezőbb környezetet teremt a pénzügyi 
eszközök és a közvetlen uniós támogatás 
ötvözése és az ágazatok közötti szinergiák 
kiaknázása révén. E célkitűzés 
megvalósulását a közös érdekű projektekre 
fordított magán- és közberuházások 
mértéke, és különösen az EÖE-rendelet alá 
tartozó pénzügyi eszközök segítségével 
megvalósított közös érdekű projektekre 
fordított magán- és közberuházások 
mértéke alapján mérik.
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Or. fi

Módosítás 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű, 
diverzifikált, versenyképes és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján és a többi 
pénzügyi forrással összehangolt módon
mérik.

Or. fr

Módosítás 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára b) hozzájárul az uniós célok eléréséhez, 
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céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
20 %-os csökkentését, az 
energiahatékonyság 20 %-os növelését és a 
megújuló energia arányának 20 %-ra 
növelését 2020-ig, ugyanakkor biztosítva a 
tagállamok közötti nagyobb szolidaritást.

azaz az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20 %-os csökkentéséhez, 
az energiahatékonyság 20 %-os 
növeléséhez és a megújuló energia 
arányának 20 %-ra növeléséhez 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást.

Or. en

Módosítás 60
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az EÖE-folyosókhoz vezető,
határokon átnyúló becsatlakozó 
vonalakkal összeköti a városi és vidéki 
területeket.

Or. en

Módosítás 61
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, 
amelynek megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött új és továbbfejlesztett 
határokon átnyúló összeköttetések, és a 
közlekedési útvonalakon megszüntetett 
szűk keresztmetszetek száma alapján kell 
mérni;

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása 
határokon átnyúló szinten a közlekedési 
infrastruktúrán belül és a csatlakozási 
pontoknál egyaránt, amelynek 
megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött új és továbbfejlesztett 
határokon átnyúló összeköttetések, és a 
közlekedési útvonalakon megszüntetett 
szűk keresztmetszetek száma alapján kell 
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mérni;

Or. en

Módosítás 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, 
amelynek megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött új és továbbfejlesztett 
határokon átnyúló összeköttetések, és a 
közlekedési útvonalakon megszüntetett 
szűk keresztmetszetek száma alapján kell 
mérni;

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, 
elsősorban a hegyvidéki régiók, a szigetek 
és a gyéren lakott területek ellátása 
érdekében, amelynek megvalósulását az 
európai összekapcsolódási eszköz 
támogatása segítségével létrejött új és 
továbbfejlesztett határokon átnyúló 
összeköttetések, és a közlekedési 
útvonalakon megszüntetett szűk 
keresztmetszetek száma alapján kell mérni;

Or. fr

Módosítás 63
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, 
amelynek megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött új és továbbfejlesztett 
határokon átnyúló összeköttetések, és a 
közlekedési útvonalakon megszüntetett 
szűk keresztmetszetek száma alapján kell 
mérni;

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, 
amelynek megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött új és továbbfejlesztett 
belső és határokon átnyúló összeköttetések, 
és a közlekedési útvonalakon 
megszüntetett szűk keresztmetszetek száma 
alapján kell mérni;
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Or. en

Módosítás 64
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. érdekeltekként több mint egy 
tagállammal, illetve két vagy több 
tagállam jogalkotó hatáskörrel rendelkező 
szubnacionális szerveivel működő 
infrastruktúra-kezelő és tulajdonosi 
szervek létrehozása. E célkitűzés elérése 
az európai összekapcsolódási eszközzel
finanszírozott, két vagy több tagállam 
részvételével működő 
vasútiinfrastruktúra-kezelő vagy 
tulajdonosi szerveinek számával mérhető.

Or. es

Módosítás 65
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a mobilitási és elérhetőségi korlátokkal 
rendelkező régiók – köztük a legkülső 
régiók, a szigetek, a határokon átnyúló és 
hegyvidéki régiók – fejlődésében központi 
szerepet játszó elérhetőség javításának 
előmozdítása, hozzájárulva ekként a 
hátrányos gazdasági és társadalmi 
következmények felszámolásához;

Or. pt
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Módosítás 66
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása. A b) egyedi
célkitűzés megvalósulását az EU-27 
területén található vasúthálózat hossza és 
az EU-27 területén található nagy 
sebességű vasúthálózat hossza alapján 
mérik.

ii. a fenntartható és hatékony közlekedés 
hosszú távon való biztosítása nem csupán 
a jövedelmezőség, hanem a társadalmi-
gazdasági hatás, a regionális integráció és 
a demográfiai helyzet figyelembevételével. 
E célkitűzés megvalósulását az EU-27 
területén található hagyományos
vasúthálózat hossza és az EU-27 területén 
található nagy sebességű vasúthálózat 
hossza alapján mérik.

Or. es

Módosítás 67
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. felkészülés a jövőbeli közlekedési 
folyamatokra többek között az új 
nyersanyagok szállítási útvonalai 
hosszúságának figyelembevételével;

Or. fi

Módosítás 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a belső energiapiac további 
integrálásának, illetve a villamosenergia-
és gázhálózatok határokon átnyúló 
átjárhatóságának előmozdítása, többek 
között annak biztosításával, hogy egy 
tagállam sem szigetelődik el az európai 
hálózattól, amelynek megvalósulását a 
tagállami hálózatok hatékony 
összekapcsolódását és a belső szűk 
keresztmetszetek megszüntetését biztosító 
projektek száma alapján kell mérni;

i. a belső energiapiac további 
integrálásának, illetve a villamosenergia-
és gázhálózatok határokon átnyúló 
átjárhatóságának előmozdítása, többek 
között annak biztosításával, hogy egy 
tagállam sem szigetelődik el az európai 
hálózattól, amelynek megvalósulását a 
tagállami hálózatok hatékony 
összekapcsolódását és a belső szűk 
keresztmetszetek megszüntetését – a 
tagállamokban rendelkezésre álló jövőbeli 
energiaforrások figyelembevétele mellett –
biztosító projektek száma alapján kell 
mérni;

Or. en

Módosítás 69
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az Unió ellátásbiztonságának javítása, 
amelynek megvalósulását a rendszer 
ellenálló képességének alakulása és a 
rendszerműveletek biztonsága, valamint az 
ellátási források diverzifikálása, alternatív 
források és útvonalak biztosítása alapján 
kell mérni;

ii) az Unió ellátásbiztonságának és ellátási 
hatékonyságának javítása az 
infrastruktúrák modernizálása révén,
amelynek megvalósulását a rendszer 
ellenálló képességének alakulása és a 
rendszerműveletek biztonsága, valamint az 
ellátási források diverzifikálása, alternatív 
források és útvonalak biztosítása alapján 
kell mérni;

Or. es

Módosítás 70
Riikka Manner
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezetvédelemhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével és szén-dioxid-hálózatok 
kialakításával, amelynek megvalósulását a 
megújuló energia termelőhelytől a főbb 
fogyasztási központokig és tárolóhelyekig 
való továbbítása, valamint az EÖE-
támogatásban részesülő projektek indítása 
révén megakadályozott széndioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezetvédelemhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével, szén-dioxid-hálózatok 
kialakításával, valamint a fenntartható 
közlekedésbe való befektetéssel, amelynek 
megvalósulását a megújuló energia 
termelőhelytől a főbb fogyasztási 
központokig és tárolóhelyekig való 
továbbítása, valamint az EÖE-
támogatásban részesülő projektek indítása 
révén megakadályozott széndioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.

Or. fi

Módosítás 71
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
alkalmazásának elterjesztése, többek között 
a kis és közepes vállalkozások (kkv-k) 
között, amelynek megvalósulását széles 
sávú és szupergyors széles sávú hálózat 
lefedettségének szintje és a 100 Mbps-nél 
nagyobb széles sávú előfizetéssel 
rendelkező háztartások száma alapján kell 
mérni;

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
alkalmazásának elterjesztése, többek között 
a kis és közepes vállalkozások (kkv-k), 
valamint a vidéki területek között, 
amelynek megvalósulását széles sávú és 
szupergyors széles sávú hálózat 
lefedettségének szintje és a 100 Mbps-nél 
nagyobb széles sávú előfizetéssel 
rendelkező háztartások száma alapján kell 
mérni;

Or. pl
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Indokolás

A vidéki területek jelenlegi elnéptelenedése jelentős mértékben összefügg az alacsony 
életszínvonallal. Ennek példája többek között a vidéken élők nem megfelelő hozzáférése a 
szélessávú internethez és az online nemzeti közszolgáltatásokhoz.

Módosítás 72
Ana Miranda, Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i.gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
azok alkalmazásának elterjesztése, többek 
között a kis és közepes vállalkozások 
között; Az a) egyedi célkitűzés 
megvalósulását a széles sávú és 
szupergyors széles sávú internet lefedettség 
szintje, valamint a 100 Mbps-nél nagyobb 
széles sávú internet előfizetéssel 
rendelkező háztartások száma alapján 
mérik.

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
azok alkalmazásának elterjesztése, többek 
között a kis és közepes vállalkozások 
között és a háztartásokban. E célkitűzés 
megvalósulását a széles sávú és 
szupergyors széles sávú internet lefedettség 
szintje, valamint a 100 Mbps-nél nagyobb 
széles sávú internet előfizetéssel 
rendelkező háztartások száma alapján 
mérik.

Or. es

Módosítás 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
alkalmazásának elterjesztése, többek között 
a kis és közepes vállalkozások (kkv-k) 
között, amelynek megvalósulását széles 
sávú és szupergyors széles sávú hálózat 
lefedettségének szintje és a 100 Mbps-nél 
nagyobb széles sávú előfizetéssel 

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
alkalmazásának elterjesztése az EU összes 
régiójában és azok között, többek között a 
kis és közepes vállalkozások (kkv-k) 
között, amelynek megvalósulását széles 
sávú és szupergyors széles sávú hálózat 
lefedettségének szintje és a 100 Mbps-nél 
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rendelkező háztartások száma alapján kell 
mérni;

nagyobb széles sávú előfizetéssel 
rendelkező háztartások száma alapján kell 
mérni;

Or. fr

Módosítás 74
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az online nemzeti közszolgáltatások 
összekapcsolódásának és átjárhatóságának, 
valamint e hálózatok elérhetőségének 
előmozdítása, amelynek megvalósulását az 
online közszolgáltatásokat használó 
magánszemélyek és vállalkozások aránya, 
illetve az ilyen szolgáltatások határokon 
átnyúló elérhetősége alapján kell mérni.

ii. az online nemzeti közszolgáltatások 
összekapcsolódásának és átjárhatóságának, 
valamint e hálózatok – különösen vidéki 
területek általi – elérhetőségének 
előmozdítása, amelynek megvalósulását az 
online közszolgáltatásokat használó 
magánszemélyek és vállalkozások aránya, 
illetve az ilyen szolgáltatások határokon 
átnyúló elérhetősége alapján kell mérni.

Or. pl

Indokolás

A vidéki területek jelenlegi elnéptelenedése jelentős mértékben összefügg az alacsony 
életszínvonallal. Ennek példája többek között a vidéken élők nem megfelelő hozzáférése a 
szélessávú internethez és az online nemzeti közszolgáltatásokhoz.

Módosítás 75
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az online nemzeti közszolgáltatások 
összekapcsolódásának és átjárhatóságának, 
valamint e hálózatok elérhetőségének 
előmozdítása. A b) egyedi célkitűzés 

ii. az online nemzeti közszolgáltatások 
összekapcsolódásának és átjárhatóságának 
elősegítése az e-kormányzat által kínált 
lehetőségek révén, valamint e hálózatok 
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megvalósulását az online 
közszolgáltatásokat használó 
magánszemélyek és vállalkozások 
százalékos aránya, illetve a határokon 
átnyúló ilyen szolgáltatások elérhetősége 
alapján mérik.

elérhetőségének előmozdítása E célkitűzés 
megvalósulását az online 
közszolgáltatásokat használó 
magánszemélyek és vállalkozások 
százalékos aránya, illetve a határokon 
átnyúló ilyen szolgáltatások elérhetősége 
alapján mérik. .

Or. es

Módosítás 76
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai összekapcsolódási program 
2014 és 2020 közötti időszakban történő 
végrehajtásának pénzügyi keretösszege 
50 000 000 000 euró43. Ez az összeg az 
alábbiak szerint oszlik meg a 3. cikkben 
említett ágazatok között:

(1) Az európai összekapcsolódási program 
2014 és 2020 közötti időszakban történő 
végrehajtásának pénzügyi keretösszege 
XXX euró. Ez az összeg az alábbiak szerint 
oszlik meg a 3. cikkben említett ágazatok 
között:

Or. en

Indokolás

Mindaddig nem adható meg konkrét adat, amíg a többéves pénzügyi keretről folytatott 
tárgyalások le nem zárulnak.

Módosítás 77
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közlekedés: 31 694 000 000 euró, ebből 
10 000 000 000 euró a Kohéziós Alapból 
van elkülönítve az e rendelettel 
összhangban történő elköltésre a Kohéziós 

a) közlekedés: XXX euró, ebből XXX eurót
a Kohéziós Alapból kell rendelkezésre 
bocsátani az e rendelettel, a(z)
[...]/2012/EU rendelettel [közös 
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Alapból támogatható tagállamokban; rendelkezésekről szóló rendelet (CPR)] és 
a(z) [...]/2012/EU rendelettel [a Kohéziós 
Alapról szóló rendelet] összhangban 
történő elköltésre a Kohéziós Alapból 
támogatható tagállamokban;

Or. en

Indokolás

Mindaddig nem adható meg konkrét adat, amíg a többéves pénzügyi keretről folytatott 
tárgyalások le nem zárulnak.

Módosítás 78
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közlekedés: 31 694 000 000 euró, ebből 
10 000 000 000 euró a Kohéziós Alapból 
van elkülönítve az e rendelettel 
összhangban történő elköltésre a Kohéziós 
Alapból támogatható tagállamokban;

a) közlekedés: 31 694 000 000 euró, ebből 
XXX euró a Kohéziós Alapból van 
elkülönítve az e rendelettel összhangban 
történő elköltésre a Kohéziós Alapból 
támogatható tagállamokban;

Or. pl

Módosítás 79
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közlekedés: 31 694 000 000 euró, ebből 
10 000 000 000 euró a Kohéziós Alapból 
van elkülönítve az e rendelettel 
összhangban történő elköltésre a Kohéziós 
Alapból támogatható tagállamokban;

a) közlekedés: 31 694 000 000 euró, ebből 
10 000 000 000 eurót a Kohéziós Alapból 
támogatható tagállamokban a közlekedési 
törzshálózatban megvalósuló közlekedési 
projektek finanszírozására kell 
elkülöníteni;
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Or. en

Módosítás 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca KlevaSławomir Witold Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közlekedés: 31 694 000 000 euró, ebből 
10 000 000 000 euró a Kohéziós Alapból 
van elkülönítve az e rendelettel 
összhangban történő elköltésre a Kohéziós 
Alapból támogatható tagállamokban;

a) közlekedés: 31 694 000 000 euró, ebből 
10 000 000 000 euró a Kohéziós Alapból 
van elkülönítve az e rendelet 
mellékletében felsorolt projektekre történő 
elköltésre, a nemzeti összegek tiszteletben 
tartása mellett;

Or. en

Módosítás 81
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) energetika: 9 121 000 000 euró; b) energetika: XXX euró;

Or. en

Indokolás

Mindaddig nem adható meg konkrét adat, amíg a többéves pénzügyi keretről folytatott 
tárgyalások le nem zárulnak.
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Módosítás 82
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) távközlés: 9 185 000 000 euró. c) távközlés: XXX euró.

Or. en

Indokolás

Mindaddig nem adható meg konkrét adat, amíg a többéves pénzügyi keretről folytatott 
tárgyalások le nem zárulnak.

Módosítás 83
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 26. cikk (1) bekezdése alapján 
végzett félidős értékelést követően a 
Bizottság az előirányzott forrásokat az (1) 
bekezdésben meghatározott felosztás 
szerint eloszthatja az ágazatok között, 
kivéve a Kohéziós Alapból a támogatható 
tagállamoknak a közlekedési ágazati 
projektek finanszírozására átutalt 
10 000 000 000 euró összeget.

(3) A 26. cikk (1) bekezdése alapján 
végzett félidős értékelést követően a 
Bizottság az előirányzott forrásokat az (1) 
bekezdésben meghatározott felosztás 
szerint eloszthatja az ágazatok között, 
legfeljebb ágazatonként 10% erejéig, 
kivéve a Kohéziós Alapból a támogatható 
tagállamoknak a közlekedési ágazati 
projektek finanszírozására rendelkezésre 
bocsátott XXX euró összeget.

Or. en

Indokolás

Bizonyos fokú rugalmasság szükséges, de ennek határait meg kell állapítani.



AM\913372HU.doc 39/72 PE496.462v01-00

HU

Módosítás 84
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 26.1. cikkben végzett félidős 
értékelést követően a Bizottság az 
előirányzott forrásokat az (1) bekezdésben 
meghatározott felosztás szerint eloszthatja 
az ágazatok között, kivéve a Kohéziós 
Alapból a támogatható tagállamoknak a 
közlekedési ágazati projektek 
finanszírozására átutalt 10 000 000 000
euró összeget.

3. A 26.1. cikkben végzett félidős 
értékelést követően a Bizottság az 
előirányzott forrásokat az (1) bekezdésben 
meghatározott felosztás szerint eloszthatja 
az ágazatok között, kivéve a Kohéziós 
Alapból a támogatható tagállamoknak a 
közlekedési ágazati projektek 
finanszírozására átutalt XXX euró összeget.

Or. pl

Módosítás 85
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 26. cikk (1) bekezdése alapján 
végzett félidős értékelést követően a 
Bizottság az előirányzott forrásokat az (1) 
bekezdésben meghatározott felosztás 
szerint eloszthatja az ágazatok között, 
kivéve a Kohéziós Alapból a támogatható 
tagállamoknak a közlekedési ágazati 
projektek finanszírozására átutalt 
10 000 000 000 euró összeget.

(3) A 26. cikk (1) bekezdése alapján 
végzett félidős értékelést követően a 
Bizottság az előirányzott forrásokat az (1) 
bekezdésben meghatározott felosztás 
szerint eloszthatja az ágazatok között.

Or. en

Módosítás 86
Ana Miranda
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a(z) XXXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] III. fejezete szerinti 
törzshálózat kiépítését célzó fellépések, 
beleértve az új technológiák alkalmazását 
és innováció végrehajtását a(z) 
XXXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] 39. cikkével összhangban;

a) a(z) XXXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] III. fejezete szerinti 
törzshálózat kiépítését célzó fellépések, 
beleértve az új technológiák alkalmazását 
és innováció végrehajtását a(z) 
XXXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] 39. cikkével összhangban, 
valamint az e célkitűzések 
végrehajtásának és kialakításának 
esetleges társadalmi és gazdasági 
hatásairól készülő tanulmányok;

Or. es

Módosítás 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a(z) XXXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] III. fejezete szerinti 
törzshálózat kiépítését célzó intézkedések, 
beleértve az új technológiák alkalmazását 
és az innovációt a(z) XXXX/2012/EU 
rendelet [TEN-T iránymutatás] 39. 
cikkével összhangban;

a) a kizárólag a(z) XXXX/2012/EU 
rendelet [TEN-T iránymutatás] III. fejezete 
szerinti törzshálózat kiépítését célzó 
intézkedések, beleértve az új technológiák 
alkalmazását és az innovációt a(z) 
XXXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] 39. cikkével összhangban;

Or. en

Módosítás 88
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a meglévő vasúti infrastruktúra 
javítását és korszerűsítését célzó 
fellépések;

Or. en

Módosítás 89
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a TEN-T iránymutatásról szóló 
rendelet II. fejezete szerinti átfogó 
hálózatot megvalósító intézkedések, 
amennyiben ezek hozzájárulnak az EU 
valamennyi régiójának – köztük a távoli 
és a legkülső régióknak az –
integrációjához, és amennyiben ezek az 
intézkedések hozzájárulnak a törzshálózat 
fejlesztéséhez is;

Or. pt

Indokolás

Nem szabad teljesen kizárni az átfogó hálózat támogatását, amennyiben a projekteknek 
nyújtott támogatás növelheti a törzshálózat értékét és ezzel egy időben a területi kohéziót is 
előmozdítja.

Módosítás 90
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a vasúti szállítással járó zajnak a f) a vasúti zajkibocsátásnak többek között 
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meglévő kötöttpályás járművek utólagos 
átszerelésével való csökkentését célzó 
fellépések;

a meglévő kötöttpályás járművek utólagos 
átszerelésével való csökkentését célzó 
fellépések;

Or. en

Módosítás 91
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a vasúti szállítással járó zajnak a 
meglévő kötöttpályás járművek utólagos 
átszerelésével való csökkentését célzó 
fellépések;

f) a vasúti szállítással járó zajnak a 
meglévő kötöttpályás járművek utólagos 
átszerelésével és korszerűsítésével való 
csökkentését célzó fellépések;

Or. es

Módosítás 92
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ösztönzi és elősegíti az előző 
albekezdésben említett megállapodás 
létrejöttét, és minden évben beszámol a 
Parlamentnek azokról az esetekről, ahol 
probléma merült fel, valamint a 
nehézségek jellegéről.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a Bizottság segítse elő a különböző érintett tagállamok közötti kapcsolattartást, 
ezzel biztosítva a projektek hatékony megvalósítását. Az Európai Parlamentet minden 
felmerülő problémáról – azok jellegének megjelölésével – tájékoztatni kell, mivel a szóban 
forgó problémák akadályozhatják az e rendeletben előirányzott projektek megvalósulását.
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Módosítás 93
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A földvásárlással kapcsolatos kiadások 
nem elszámolhatók.

törölve

Or. en

Módosítás 94
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A HÉA nem elszámolható költség. (7) A vissza nem igényelhető HÉA 
elszámolható költség.

Or. en

Módosítás 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A HÉA nem elszámolható költség. (7) A HÉA nem elszámolható költség, 
kivéve ha a nemzeti HÉA-jogszabályok 
szerint a végső kedvezményezett 
visszaigényelheti.

Or. en
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Módosítás 96
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A HÉA nem elszámolható költség. (7) A vissza nem téríthető HÉA 
elszámolható költség.

Or. en

Módosítás 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A HÉA nem elszámolható költség. (7) A HÉA elszámolható költség.

Or. en

Módosítás 98
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Pályázatot egy vagy több tagállam, 
nemzetközi szervezet, közös vállalkozás,
valamint a tagállamokban működő állami 
vagy magánszolgáltató, illetve szerv 
nyújthat be.

(1) Pályázatot egy vagy több tagállam, 
jogalkotó hatáskörrel rendelkező 
szubnacionális szervezet, nemzetközi 
szervezet, közös vállalkozás, valamint a 
tagállamokban működő állami vagy 
magánszolgáltató, illetve szerv nyújthat be.

Or. es
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Módosítás 99
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. vasútra és belvízi hajóutakra: az uniós 
pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
20 %-át; a finanszírozási arány 30 %-ra 
növelhető a szűk keresztmetszetek 
kezelését célzó fellépések esetében; a 
finanszírozási arány 40 %-ra növelhető a 
határokon átnyúló szakaszokat érintő 
fellépések esetében;

i. vasútra és belvízi hajóutakra: az uniós 
pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
20 %-át; a finanszírozási arány 30 %-ra 
növelhető a szűk keresztmetszetek 
kezelését célzó fellépések esetében; a 
finanszírozási arány 40 %-ra növelhető a 
határokon átnyúló szakaszokat érintő 
fellépések esetében; az EÖE keretében 
nyújtott finanszírozás 20%-át határátkelő 
pontokon megvalósítandó programokra 
kell elkülöníteni; 

Or. en

Módosítás 100
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. vasútra és belvízi hajóutakra: az uniós 
pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
20 %-át; a finanszírozási arány 30 %-ra 
növelhető a szűk keresztmetszetek 
kezelését célzó fellépések esetében; a 
finanszírozási arány 40 %-ra növelhető a 
határokon átnyúló szakaszokat érintő 
fellépések esetében;

i. vasútra és belvízi hajóutakra és tengeri 
autópályák: az uniós pénzügyi támogatás 
összege nem haladhatja meg az 
elszámolható költség 20 %-át; a 
finanszírozási arány 30 %-ra növelhető a 
szűk keresztmetszetek kezelését célzó 
fellépések esetében; a finanszírozási arány 
40 %-ra növelhető a határokon átnyúló 
szakaszokat érintő fellépések esetében;

Or. pt
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Módosítás 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. vasútra és belvízi hajóutakra: az uniós 
pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
20 %-át; a finanszírozási arány 30 %-ra
növelhető a szűk keresztmetszetek 
kezelését célzó fellépések esetében; a 
finanszírozási arány 40 %-ra növelhető a 
határokon átnyúló szakaszokat érintő 
fellépések esetében;

i. vasútra és belvízi hajóutakra: az uniós 
pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
30%-át; a finanszírozási arány 40%-ra
növelhető a szűk keresztmetszetek 
kezelését célzó fellépések esetében; a 
finanszírozási arány 50%-ra növelhető a 
határokon átnyúló szakaszokat érintő 
fellépések esetében;

Or. en

Módosítás 102
Ana Miranda, Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, a vasúti szállítással járó 
zajnak a meglévő kötöttpályás járművek 
utólagos átszerelésével való csökkentését 
célzó fellépésekre, valamint kikötők és 
multimodális platformok fejlesztésére: az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
20 %-át;

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, a vasúti szállítással járó 
zajnak a meglévő kötöttpályás járművek 
utólagos átszerelésével való csökkentését 
célzó fellépésekre, az összes 
környezetszennyező kibocsátás 
csökkentésére irányuló korszerűsítés 
elősegítésére, valamint kikötők és 
multimodális platformok fejlesztésére: az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
20 %-át;

Or. es
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Módosítás 103
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, a vasúti szállítással járó 
zajnak a meglévő kötöttpályás járművek 
utólagos átszerelésével való csökkentését 
célzó fellépésekre, valamint kikötők és 
multimodális platformok fejlesztésére: az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladja meg az elszámolható költség 20 %-
át.

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, a vasúti szállítással járó 
zajnak a meglévő kötöttpályás járművek 
utólagos átszerelésével való csökkentését 
célzó fellépésekre, valamint kikötők és 
multimodális platformok fejlesztésére: az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladja meg az elszámolható költség 30%-
át.

Or. fi

Módosítás 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, a vasúti szállítással járó 
zajnak a meglévő kötöttpályás járművek 
utólagos átszerelésével való csökkentését 
célzó fellépésekre, valamint kikötők és 
multimodális platformok fejlesztésére: az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladja meg az elszámolható költség 20 %-
át;

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, a vasúti szállítással járó 
zajnak a meglévő kötöttpályás járművek 
utólagos átszerelésével való csökkentését 
célzó fellépésekre, valamint kikötők és 
multimodális platformok fejlesztésére az 
összes régióban: az uniós pénzügyi 
támogatás összege nem haladja meg az
elszámolható költség 20 %-át;

Or. fr

Módosítás 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, a vasúti szállítással járó 
zajnak a meglévő kötöttpályás járművek 
utólagos átszerelésével való csökkentését 
célzó fellépésekre, valamint kikötők és 
multimodális platformok fejlesztésére: az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladja meg az elszámolható költség 20 %-
át;

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, a vasúti szállítással járó 
zajnak a meglévő kötöttpályás járművek 
utólagos átszerelésével való csökkentését 
célzó fellépésekre, valamint kikötők és 
multimodális platformok fejlesztésére: az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladja meg az elszámolható költség 30%-
át;

Or. en

Módosítás 106
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, a vasúti szállítással járó 
zajnak a meglévő kötöttpályás járművek 
utólagos átszerelésével való csökkentését 
célzó fellépésekre, valamint kikötők és 
multimodális platformok fejlesztésére: az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
20 %-át;

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, a vasúti szállítással járó 
zajnak a meglévő kötöttpályás járművek 
utólagos átszerelésével való csökkentését 
célzó fellépésekre, valamint kikötők és 
multimodális platformok fejlesztésére: az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
20 %-át; a szigeti kikötőkben és 
repülőtereken megvalósítható fellépésekre 
különleges figyelmet kell fordítani; 

Or. es

Módosítás 107
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a közúti projektekre vonatkozóan az 
uniós pénzügyi támogatás teljes összege 
nem haladhatja meg a közúti, gyalogos és 
kerékpáros közlekedési projektekre költött 
teljes összeg 30%-át;

Or. en

Módosítás 108
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) tekintetében: az uniós 
pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
50%-át;

i. az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) és a vasúti szállítás 
zajkibocsátásának a forrásnál történő 
csökkentése tekintetében: az uniós 
pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
50%-át;

Or. en

Módosítás 109
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) tekintetében: az uniós 
pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
50%-át;

i. az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) és a folyami 
információs rendszerek tekintetében: az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
50%-át;
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Or. en

Indokolás

A folyami információs rendszer a forgalomirányítás környezetbarát formája, ezért 
feltételeinek azonosnak kellene lennie a vasúti forgalomirányításéval.

Módosítás 110
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fent említett társfinanszírozási 
arányok 10 százalékponttal növelhetők 
olyan fellépések esetén, amelyek 
ágazatközi szinergiákat, az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítésére vonatkozó 
célkitűzések megvalósítását, az 
éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képesség javítását vagy az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentését érintik. 
Ez a bekezdés nem vonatkozik a 11. 
cikkben említett társfinanszírozási 
arányokra.

(5) A fent említett társfinanszírozási 
arányok 10 százalékponttal növelhetők 
olyan fellépések esetén, amelyek 
ágazatközi szinergiákat, az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítésére vonatkozó 
célkitűzések megvalósítását, az 
éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képesség javítását vagy az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentését érintik 
és azokban az esetekben, amikor a 
beruházások az EUMSZ 355. és 375. 
cikke szerinti, hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területeken 
folynak. Ez a bekezdés nem vonatkozik a 
11. cikkben említett társfinanszírozási 
arányokra.

Or. pt

Indokolás

Közös érdekű projektek legkülső régiók számára történő kiválasztását követően az EUMSZ 
355. és 375. cikkében meghatározott sajátosságaiknak megfelelően a megnövelt arányokat 
kell alkalmazni.

Módosítás 111
Lena Kolarska-Bobińska
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 112
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyedi pályázati felhívások a Kohéziós 
Alapból elkülönített finanszírozási 
forrásokra a közlekedés területén

A Kohéziós Alap forrásaiból 
finanszírozott projektek a közlekedés 
területén

Or. en

Módosítás 113
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Kohéziós Alapból [XXX rendelet 
XX. cikke] elkülönített, a Kohéziós 
Alapból történő támogatásra jogosult 
tagállamokban elköltendő 10 000 000 000
eurót illetően egyedi felhívásokat tesznek 
közzé olyan projektekre, amelyek a 
kizárólag a Kohéziós Alapból támogatható 
tagállamokban valósítják meg a 
törzshálózatot.

(1) A Kohéziós Alapból rendelkezésre 
bocsátott, a kizárólag a Kohéziós Alapból 
történő támogatásra jogosult 
tagállamokban a törzshálózat 
végrehajtására szolgáló projektekre
elköltendő XXX eurót illetően a Bizottság 
végrehajtási aktus révén, az érintett 
tagállammal való előzetes megállapodást 
követően határozatot fogad el, amelyben 
megállapítja az elkülönítendő összeget és 
az egyes tagállamokban megvalósítandó, 
európai hozzáadott értékkel bíró 
közlekedési infrastrukturális projekteket.



PE496.462v01-00 52/72 AM\913372HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Összehangolás a közös rendelkezésekről szóló rendeletnek (CPR) a Regionális Fejlesztési 
Bizottság (REGI) által 2012 júliusában megszavazott rendelkezésével [84. cikk (4) bekezdés].

Módosítás 114
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Kohéziós Alapból [XXX rendelet 
XX. cikke] elkülönített, a Kohéziós 
Alapból történő támogatásra jogosult 
tagállamokban elköltendő 10 000 000 000
eurót illetően egyedi felhívásokat tesznek 
közzé olyan projektekre, amelyek a 
kizárólag a Kohéziós Alapból támogatható 
tagállamokban valósítják meg a 
törzshálózatot.

(1) A Kohéziós Alapból [XXX rendelet 
XX. cikke] elkülönített, a Kohéziós 
Alapból történő támogatásra jogosult 
tagállamokban elköltendő XXX eurót 
illetően egyedi felhívásokat tesznek közzé 
olyan projektekre, amelyek a kizárólag a 
Kohéziós Alapból támogatható 
tagállamokban valósítják meg a 
törzshálózatot.
.

Or. pl

Módosítás 115
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közlekedési ágazatra az e rendelet 
alapján alkalmazandó szabályok 
vonatkoznak az említett egyedi pályázati 
felhívásokra. A pályázati felhívások 
végrehajtása során a lehető legmagasabb 
fokú prioritást biztosítják azon projektek 
számára, amelyek a Kohéziós Alapból 
juttatott nemzeti összegekre megfelelőnek 

törölve
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bizonyulnak.

Or. en

Módosítás 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közlekedési ágazatra az e rendelet 
alapján alkalmazandó szabályok 
vonatkoznak az említett egyedi pályázati 
felhívásokra. A pályázati felhívások 
végrehajtása során a lehető legmagasabb 
fokú prioritást biztosítják azon projektek 
számára, amelyek a Kohéziós Alapból 
juttatott nemzeti összegekre megfelelőnek 
bizonyulnak.

(2) A közlekedési ágazatra az e rendelet 
alapján alkalmazandó szabályok 
vonatkoznak az említett egyedi pályázati 
felhívásokra. A pályázati felhívások 
végrehajtása során biztosítani kell a 
nemzeti összegek tiszteletben tartása 
elvének tényleges alkalmazását.

Or. en

Módosítás 117
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közlekedési ágazatra az e rendelet 
alapján alkalmazandó szabályok 
vonatkoznak az említett egyedi pályázati 
felhívásokra. A pályázati felhívások 
végrehajtása során a lehető legmagasabb 
fokú prioritást biztosítják azon projektek 
számára, amelyek a Kohéziós Alapból 
juttatott nemzeti összegekre megfelelőnek 
bizonyulnak.

(2) A közlekedési ágazatra az e rendelet 
alapján alkalmazandó szabályok 
vonatkoznak az említett egyedi pályázati 
felhívásokra. A pályázati felhívások 
végrehajtása során a lehető legmagasabb 
fokú prioritást biztosítják a határokon 
átnyúló szakaszokra vonatkozó azon 
projektek számára, amelyek a Kohéziós 
Alapból juttatott nemzeti összegekre 
megfelelőnek bizonyulnak.

Or. es
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Módosítás 118
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közlekedési ágazatra az e rendelet 
alapján alkalmazandó szabályok 
vonatkoznak az említett egyedi pályázati 
felhívásokra. A pályázati felhívások 
végrehajtása során a lehető legmagasabb 
fokú prioritást biztosítják azon projektek 
számára, amelyek a Kohéziós Alapból 
juttatott nemzeti összegekre megfelelőnek 
bizonyulnak.

(2) A közlekedési ágazatra az e rendelet 
alapján alkalmazandó szabályok 
vonatkoznak az említett egyedi pályázati 
felhívásokra. A pályázati felhívások 
végrehajtása során a lehető legmagasabb 
fokú prioritást biztosítják azon projektek 
számára, amelyek a Kohéziós Alapból 
juttatott nemzeti összegekre megfelelőnek 
bizonyulnak, abból a célból, hogy többek 
között a távoli, külső és legkülső 
régiókban megszűnjenek a mobilitás előtti 
akadályok.

Or. pt

Módosítás 119
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közlekedési ágazatra az e rendelet 
alapján alkalmazandó szabályok 
vonatkoznak az említett egyedi pályázati 
felhívásokra. A pályázati felhívások 
végrehajtása során a lehető legmagasabb 
fokú prioritást biztosítják azon projektek 
számára, amelyek a Kohéziós Alapból 
juttatott nemzeti összegekre megfelelőnek 
bizonyulnak.

(2) A közlekedési ágazatra az e rendelet 
alapján alkalmazandó szabályok 
vonatkoznak az említett egyedi pályázati 
felhívásokra.

2016. december 31-ig a finanszírozásra 
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jogosult projektek kiválasztása során 
tiszteletben kell tartani a Kohéziós Alap 
szerinti nemzeti összegeket. 2017. január 
1-től kezdődően az európai 
összekapcsolódási eszközhöz 
átcsoportosított forrásokat, amelyeket nem 
kötöttek le egy adott közlekedési 
infrastrukturális projekthez, a Kohéziós 
Alapból támogatható valamennyi 
tagállam számára hozzáférhetővé kell 
tenni közlekedési infrastrukturális 
projektek e rendelet szerinti 
finanszírozására.

Or. en

Módosítás 120
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 10. cikktől eltérve, és a Kohéziós 
Alapból [XXX rendelet XX: cikke] 
elkülönített, a Kohéziós Alapból történő 
támogatásra jogosult tagállamokban 
elköltendő 10 000 000 000 eurót illetően a 
maximális finanszírozási arányok 
megegyeznek a(z) XXX/2012/EU rendelet 
[a közös stratégiai kerethez tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelet] 22. cikkében 
és 110. cikkének (3) bekezdésében említett, 
a Kohéziós Alapokra vonatkozó maximális 
finanszírozási arányokkal a következő 

(3) A 10. cikktől eltérve, és a Kohéziós 
Alapból [XXX rendelet XX: cikke] 
elkülönített, a Kohéziós Alapból történő 
támogatásra jogosult tagállamokban 
elköltendő XXX eurót illetően a maximális 
finanszírozási arányok megegyeznek a(z) 
XXX/2012/EU rendelet [a közös stratégiai 
kerethez tartozó Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, Európai Szociális 
Alapra, Kohéziós Alapra, Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelet] 22. cikkében 
és 110. cikkének (3) bekezdésében említett, 
a Kohéziós Alapokra vonatkozó maximális 
finanszírozási arányokkal a következő 
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fellépések esetében: fellépések esetében:

Or. pl

Módosítás 121
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 10. cikktől eltérve, és a Kohéziós 
Alapból [XXX rendelet XX: cikke] 
elkülönített, a Kohéziós Alapból történő 
támogatásra jogosult tagállamokban 
elköltendő 10 000 000 000 eurót illetően a 
maximális finanszírozási arányok 
megegyeznek a(z) XXX/2012/EU rendelet 
[a közös stratégiai kerethez tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelet]45 22. cikkében 
és 110. cikkének (3) bekezdésében említett, 
a Kohéziós Alapokra vonatkozó maximális 
finanszírozási arányokkal a következő 
fellépések esetében:

(3) A 10. cikktől eltérve, és a Kohéziós 
Alapból [XXX rendelet XX: cikke] 
hozzáférhetővé tett, a Kohéziós Alapból 
történő támogatásra jogosult 
tagállamokban elköltendő XXX eurót 
illetően a maximális finanszírozási arányok 
megegyeznek a(z) XXX/2012/EU rendelet 
[a közös stratégiai kerethez tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelet]45 22. cikkében 
és 110. cikkének (3) bekezdésében említett, 
a Kohéziós Alapokra vonatkozó maximális 
finanszírozási arányokkal a következő 
fellépések esetében:

Or. en

Indokolás

Mindaddig nem adható meg konkrét adat, amíg a többéves pénzügyi keretről folytatott 
tárgyalások le nem zárulnak.

Módosítás 122
Nuno Teixeira



AM\913372HU.doc 57/72 PE496.462v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. vasútra és belvízi hajóutak i. vasút és belvízi hajóutak és tengeri 
autópályák;

Or. pt

Módosítás 123
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. szárazföldi összeköttetések kikötőkkel 
és repülőterekkel, multimodális platformok 
és kikötők fejlesztése;

iii. szárazföldi összeköttetések kikötőkkel 
és repülőterekkel, multimodális platformok 
és kikötők és fenntartható tengeri 
összeköttetések fejlesztése;

Or. es

Módosítás 124
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. szárazföldi összeköttetések kikötőkkel 
és repülőterekkel, multimodális platformok 
és kikötők fejlesztése;

iii. szárazföldi összeköttetések kikötőkkel 
és repülőterekkel, multimodális platformok 
és kikötők fejlesztése, valamint az új 
technológiákat és az innovációt támogató 
fellépések az összes közlekedési eszköz 
esetében;

Or. pt



PE496.462v01-00 58/72 AM\913372HU.doc

HU

Módosítás 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. szárazföldi összeköttetések kikötőkkel 
és repülőterekkel, multimodális platformok 
és kikötők fejlesztése;

iii. szárazföldi összeköttetések kikötőkkel 
és repülőterekkel, multimodális platformok 
és kikötők fejlesztése az EU összes 
régiójában;

Or. fr

Módosítás 126
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a TEN-T hálózat zajszinttel 
kapcsolatos követelményeknek megfelelő, 
fenntartható használatának biztosítása 
érdekében a vasúti szállítással járó zajnak 
a meglévő kötöttpályás járművek utólagos 
átszerelésével való csökkentését célzó 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 127
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. tengeri és légi közlekedési 
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összeköttetések az európai kontinenssel 
való kapcsolatokban nagyon szűk 
keresztmetszetekkel rendelkező távoli 
régiók és szigetek számára;

Or. pt

Módosítás 128
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS);

i. az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS); a folyami 
információs szolgáltatásokról (RIS) és a 
hajóforgalom-irányítási és információs 
rendszerek (VTMIS);

Or. en

Módosítás 129
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – c pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a tengeri autópályák fejlesztését 
támogató intézkedések.

Or. pt

Módosítás 130
Victor Boştinaru
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
Kohéziós Alapra jogosult tagállamokban 
a lehető legnagyobb mértékű legyen az 
elkülönített összegek felvétele, különös 
támogatást kell biztosítani az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében 
megvalósítandó programtámogató 
fellépésekre, amelyek célja az intézményi 
kapacitás erősítése és az (1) bekezdésben 
említett projektek kidolgozásával és 
megvalósításával kapcsolatos 
közigazgatási és közszolgáltatási 
tevékenységek hatékonyságának javítása.

Or. en

Módosítás 131
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Kohéziós Alapra jogosult azon 
tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek a kellően előrehaladott, 
megfelelő minőségű és uniós hozzáadott 
értékkel bíró projektek tervezése során 
adott esetben nehézségekkel 
szembesülhetnek, a Bizottság további 
pályázati felhívásokat ír ki. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a Kohéziós 
Alapra jogosult tagállamokban a lehető 
legnagyobb mértékű legyen az elkülönített 
összegek felvétele, különös figyelmet kell 
fordítani az európai összekapcsolódási 
eszköz keretében megvalósuló 
programtámogató fellépésekre, amelyek 
célja az intézményi kapacitás erősítése és 
az e rendelet 1. mellékletében felsorolt 
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projektek kidolgozásával és 
megvalósításával kapcsolatos 
közigazgatási és közszolgáltatási 
tevékenységek hatékonyságának javítása.

Or. en

Módosítás 132
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Kohéziós Alapnak az Alapból 
támogatható tagállamokban közlekedési 
ágazati projektek finanszírozására 
használt forrásai nem számítanak bele a 
kohéziós politika felső korlátot 
megállapító rendszerébe.

Or. en

Indokolás

A Kohéziós Alapból származó, a kohéziós politikán kívül eső eszközökre – mint pl. az EÖE –
felhasznált forrásokat nem szabad beszámítani a felső korlátot megállapító rendszerbe.

Módosítás 133
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projekt végrehajtása során elért 
eredményének vizsgálata után, különösen 
abban az esetben, ha a fellépés 
végrehajtása nagy késedelmet szenved.

c) a projekt végrehajtása során elért 
eredményének vizsgálata után, különösen 
abban az esetben, ha a fellépés 
végrehajtása a kedvezményezettek 
közvetlen felelősségéből fakadóan nagy 
késedelmet szenved.
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Or. en

Módosítás 134
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi eszközökből támogatott 
fellépések kiválasztása beérkezési sorrend 
szerint történik; a fellépéseknek pedig 
biztosítaniuk kell az ágazati diverzifikációt 
a 3. és 4. cikkel összhangban, illetve a 
fokozatos földrajzi diverzifikációt a 
tagállamokban.

(1) A pénzügyi eszközökből támogatott 
fellépések kiválasztása beérkezési sorrend 
szerint történik; a fellépéseknek pedig 
biztosítaniuk kell az ágazati diverzifikációt 
a 3. és 4. cikkel összhangban, illetve a 
földrajzi diverzifikációt a tagállamokban.

Or. en

Módosítás 135
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) E rendelet célkitűzéseinek a legkülső 
régiókban való elérése érdekében a 
Bizottság a közlekedés, az energetika és a 
távközlés területén egyedi opciókat 
tartalmazó programokat dolgoz ki a 
távolságból és az elszigeteltségből eredő 
hátrányok kezelésére.

Or. pt

Módosítás 136
Victor Boştinaru
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a közlekedési és az energetikai 
ágazattal kapcsolatos projektek esetében a 
tagállamok a Bizottsággal szoros 
együttműködésben biztosítják a fellépések 
technikai nyomon követését és pénzügyi 
ellenőrzését, valamint igazolják a projekttel 
vagy a részprojekttel összefüggésben 
felmerülő költségek valódiságát és 
megfelelőségét. A tagállamok 
kérelmezhetik a Bizottság helyszíni 
ellenőrzésekben való részvételét.

Különösen a közlekedési, energetikai és 
távközlési ágazattal kapcsolatos projektek 
esetében a tagállamok a Bizottsággal 
szoros együttműködésben biztosítják a 
fellépések technikai nyomon követését és 
pénzügyi ellenőrzését, valamint igazolják a 
projekttel vagy a részprojekttel 
összefüggésben felmerülő költségek 
valódiságát és megfelelőségét. A 
tagállamok kérelmezhetik a Bizottság 
helyszíni ellenőrzésekben való részvételét.

Or. en

Módosítás 137
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a távközlés területén a nemzeti 
szabályozó hatóságok minden erőfeszítést 
megtesznek, hogy biztosítsák a szükséges 
jogbiztonságot és a beruházási feltételeket, 
amelyek elősegítik az e rendelet 
értelmében uniós pénzügyi támogatásban 
részesülő projektek megvalósítását.

A távközlés területén a nemzeti szabályozó 
hatóságok minden erőfeszítést megtesznek, 
hogy biztosítsák a szükséges 
jogbiztonságot és a beruházási feltételeket, 
amelyek elősegítik az e rendelet 
értelmében uniós pénzügyi támogatásban 
részesülő projektek megvalósítását.

Or. en

Módosítás 138
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság megfelelő intézkedéseket 
tesz, amelyek csalás, vesztegetés és egyéb 
törvényellenes tevékenységek elleni
megelőző fellépések, hatékony 
ellenőrzések, illetve szabálytalanságok 
észlelése esetén a jogtalanul kifizetett 
összegek behajtásának, valamint – adott 
esetben – hatékony, arányos és visszatartó 
erejű büntetéseknek az alkalmazásával 
biztosítják, hogy az e rendelet alapján 
finanszírozott intézkedések végrehajtása 
során az Európai Unió pénzügyi érdekei 
védelemben részesülnek.

(1) A Bizottság megfelelő intézkedéseket 
tesz, amelyek biztosítják, hogy a költségek 
a különböző tagállamokban megvalósuló, 
azonos típusú infrastruktúra tekintetében 
– a helyi árak megfelelő 
figyelembevételével – nem aránytalanok, 
továbbá csalás, vesztegetés és egyéb 
törvényellenes tevékenységek elleni
megelőző fellépések, hatékony 
ellenőrzések, illetve szabálytalanságok 
észlelése esetén a jogtalanul kifizetett 
összegek behajtásának, valamint – adott 
esetben – hatékony, arányos és visszatartó 
erejű büntetéseknek az alkalmazásával 
biztosítják, hogy az e rendelet alapján 
finanszírozott intézkedések végrehajtása 
során az Európai Unió pénzügyi érdekei 
védelemben részesülnek.

Or. en

Indokolás

A lehető legnagyobb mértékben biztosítani kell, hogy az uniós pénzből finanszírozott 
infrastrukturális projektek költsége hasonló legyen a különböző tagállamokban – a helyi 
munkaerő- és anyagköltséget alapul véve.

Módosítás 139
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját az eszköz 
koordinációs bizottsága segíti. Ez a 
bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 
bizottság.

(1) A Bizottság munkáját az eszköz 
koordinációs bizottsága és az eszköz 
három ágazata – közlekedés, energetika és 
távközlés – tekintetében létrehozott 
bizottságok segítik. Ezek a bizottságok a 
182/2011/EU rendelet szerinti bizottságok.

Or. en
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Módosítás 140
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottság a 17. cikkben említett 
munkaprogramok horizontális áttekintése 
révén gondoskodik arról, hogy az 
egységesség, valamint az ágazatok közötti 
szinergiák meghatározása és kiaknázása 
biztosított legyen.

(3) A koordinációs bizottság a 17. cikkben 
említett munkaprogramok horizontális 
áttekintése révén gondoskodik arról, hogy 
az egységesség, valamint az ágazatok 
közötti szinergiák meghatározása és 
kiaknázása biztosított legyen. Az egyes 
ágazati bizottságok segítik a Bizottságot a 
vonatkozó iránymutatások 
végrehajtásának nyomon követésében, és 
részt vesznek azok felülvizsgálatában.

Or. en

Módosítás 141
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs fellépések vezet be az 
európai összekapcsolódási eszközhöz 
tartozó projektekre és azok eredményeire 
vonatkozóan. Ezen túlmenően az e rendelet 
értelmében kommunikációra elkülönített 
költségvetés fedezi az uniós politikai 
prioritásokkal kapcsolatosan végzett 
vállalati kommunikáció költségeit is.

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs fellépéseket vezet be az 
európai összekapcsolódási eszközhöz 
tartozó projektekre és azok eredményeire 
vonatkozóan. A Bizottság ezenfelül 
prioritásnak tekinti az európai 
összekapcsolódási eszköz projektjeire és 
eredményeire vonatkozó információ és 
kommunikáció interneten való 
elérhetőségét. Ezen túlmenően az e 
rendelet értelmében kommunikációra 
elkülönített költségvetés fedezi az uniós 
politikai prioritásokkal kapcsolatosan 
végzett vállalati kommunikáció költségeit 
is.
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Or. es

Módosítás 142
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – a szakasz – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Rajna-Twente/Mittelland 
csatorna – Enschede – Hengelo-Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Belvízi hajóút (IWW): Megvalósíthatósági 
tanulmány a Mittelland-csatorna és a 
Twente-csatorna összekapcsolásáról.

Or. en

Módosítás 143
Hans-Gert Pöttering

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – a szakasz – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Münsteri 
repülőtér/Osnabrück FMO – Enschede –
Utrecht – Amszterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Vasút, légi közlekedés: vasút – Münsteri 
repülőtér–Osnabrück közötti összeköttetés

Or. en
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Módosítás 144
Hans-Gert Pöttering

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – a szakasz – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Twente – Enschede 
– Utrecht – Amszterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Vasút: számos szakasz korszerűsítése 
(Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Twente; különösen 
Minden/Seelze - Hannover és Twente-
elkerülő út)

Or. en

Módosítás 145
Hans-Gert Pöttering

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – a szakasz – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Nyugat-németországi csatornák, 
Mittelland-csatorna – Osnabrück –
Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Tervezett szakaszok: Nyugat-németországi 
csatornák, Mittelland-csatorna, Hannover 
– Magdeburg – Berlin
Mód: Belvízi hajózás
Leírás/időpontok: Korszerűsítés (pl. a 
hidak megemelése háromszintes 
konténerek számára), a többi közlekedési 
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móddal való összekötést is beleértve

Or. en

Módosítás 146
Hans-Gert Pöttering

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – a szakasz – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Tervezett szakaszok: Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Enschede –
Deventer/Zutphen – Amszterdam
Mód: multimodális
Leírás/időpontok: Vizsgálat az egész 
határokon átnyúló régióban a széndioxid-
kibocsátás csökkentésére pl. közlekedés-
és mobilitás-irányítási rendszerek 
telepítésével, valamint a különböző 
közlekedési módok közötti egyenletesebb 
„tehermegosztással”

Or. en

Módosítás 147
Hans-Gert Pöttering

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – a szakasz – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
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Birmingham/Manchester – Liverpool Birmingham/Manchester – Liverpool

Tervezett szakaszok: Berlin – Hannover –
HOLLANDIA
Mód: közút
Leírás/időpontok: Számos szakasz 
korszerűsítése (az A1 holland szakasza, a 
német A30), az észak-déli tengelyek 
közötti összeköttetéseket is beleértve

Or. en

Módosítás 148
Hans-Gert Pöttering

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – a szakasz – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Tervezett szakaszok: Ruhr-vidék –
Münster – Osnabrück – Hamburg
Mód: közút
Leírás/időpontok: A német A1 hatsávosra 
bővítése, a „kameni csomóponttól” a 
„lottei/osnabrücki csomópontig”

Or. en

Módosítás 149
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – a szakasz – 2 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Ukrán határ – Lublin – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Or. en

Módosítás 150
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – a szakasz – 2 pont – 1 táblázat – 2 sor – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
német határ

Ukrán határ – Lublin – Varsó – Poznań –
német határ

Or. en

Módosítás 151
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – a szakasz – 7 pont – 1 bekezdés – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Lisszabon – Aveiro – Porto Lisszabon – Aveiro – Porto – Vigo
(Ez a kapcsolat lehetővé tenné Galícia
összekapcsolódását a portugál folyosóval, 
lehetővé téve a Porto–Vigo hagyományos 
vasútvonal biztosítását, eltűnésének 
megakadályozását és az atlanti galíciai-
portugál folyosó összekapcsolását.)

Or. es

Módosítás 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – b szakasz – 1 sor (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bukaresttől a Moldovai Köztársaság 
határáig – Határokon átnyúló szakasz –
Vasút – tanulmányok készítése 
folyamatban

Or. ro

Módosítás 153
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – b szakasz – 27 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ukrán határ (Lvov) – Lublin – Varsó
Határokon átnyúló szakasz
Vasút 
a vonal korszerűsítése

Or. en

Módosítás 154
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – a táblázat – 8a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. Olajszállítást diverzifikáló folyosók 
Közép-Kelet-Európában (OSC):
Célkitűzés
A közép-kelet-európai olajvezeték-hálózat 
kölcsönös átjárhatóságát biztosítják az 
ellátás biztonságának javítása és a 
környezeti kockázatok csökkentése 
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érdekében.
Érintett tagállamok: 
Ausztria, a Cseh Köztársaság, 
Lengyelország, Magyarország, 
Németország, Szlovákia.

Or. en

Indokolás

Ez a folyosó a TEN-E iránymutatásban is szerepel, de ismeretlen okból hiányzik ebből a 
felsorolásból.


