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RÖVID INDOKOLÁS

A „Horizont 2020” keretprogramra vonatkozó javaslatcsomag – amely „Az Európa 2020 
stratégia költségvetése” című bizottsági közleménnyel messzemenően összhangban áll – teljes 
mértékben támogatja az Európa 2020 stratégiát, amely az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés célkitűzésének teljesítéséhez központi fontosságúként jelölte meg a kutatást és az 
innovációt. A csomag a következőkre irányuló javaslatokból áll:

(1) a „Horizont 2020” keretprogram (az Európai Unió működéséről szóló szerződés –
EUMSZ),
(2) a részvétel és a terjesztés egységes szabályai (EUMSZ), 
(3) a „Horizont 2020” keretprogram végrehajtását szolgáló egyetlen egyedi program 
(EUMSZ), valamint 
(4) a „Horizont 2020” keretprogramnak azon részeire vonatkozó egyetlen javaslat, 
amelyeknek az Euratom-Szerződés a jogalapja. 

E jogalkotási javaslatok politikai előtörténetét és hátterét a velük egy időben elfogadásra 
kerülő bizottsági közlemény ismerteti, kitérve a javaslat olyan, általánosabb érvényű fő 
elemeire, mint az egyszerűsítés vagy az innovációra alkalmazott megközelítés 
megerősítésének mikéntje. 

A „Horizont 2020” keretprogram közvetlenül hozzájárul az Európa 2020 stratégiában és 
annak kiemelt kezdeményezéseiben kijelölt fő társadalmi kihívások kezeléséhez. Ugyanígy 
hozzájárul ahhoz is, hogy Európa ipari vezető szerephez jusson. Ezenkívül növeli Európa 
tudományos alapjainak kiválóságát, ez ugyanis elengedhetetlen a fenntarthatósághoz, 
valamint Európa hosszú távú gyarapodásához és jólétéhez. E célkitűzések elérése érdekében 
ez a javaslat a kutatási és innovációs ciklus minden szakaszába beépülő támogatásnyújtási 
eszköztárat foglal magában. A „Horizont 2020” keretprogram tehát mindazokat a 
tevékenységeket együttesen támogatja, amelyeket jelenleg a hetedik kutatási keretprogram, a 
versenyképességi és innovációs keretprogram innovációs részei és az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet finanszíroznak. A javaslatok ily módon egyúttal jelentős egyszerűsítéssel 
is járnak a résztvevők szempontjából.

Keretprogram és egyedi program

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság két dokumentumot kapott: az együttdöntési 
eljárás alatt lévő COM(2011)809. számú rendeletet és a konzultációs eljárás alatt lévő 
COM(2011)811. számú dokumentumot. Mivel a konzultációs eljárás az Európai 
Parlamentnek csak korlátozott szerepet biztosít – a Parlament a Tanáccsal érdemben nem tud 
tárgyalni a tartalomról –, az előadó úgy döntött, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság fellépését a keretprogramra korlátozza, és adott esetben az egyedi program lényegi 
elemeit bevezeti a keretprogramba. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelezte, hogy 
adott esetben ugyanezt a megközelítést fogja alkalmazni.

A vélemény előadója kizárólag a közlekedést érintő részre kíván összpontosítani, mivel jelen 
vélemény a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságban készül. A „Horizont 2020” 
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keretprogram a közlekedési dimenzióval az intelligens, környezetkímélő és integrált 
közlekedés szempontjából foglalkozik. Az előadó ezt a vonalat kívánta követni oly módon, 
hogy összhangba hozza az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága által 
a korábban elfogadott jelentésekben kifejtett állásponttal.

Az előadó emellett különös hangsúlyt kíván fektetni a közlekedési politika olyan 
szempontjaira, mint az EU energiaellátása, a közlekedésben használt energiahordozók 
diverzifikálása, illetve ennek hatása a környezetre.

Az előadó továbbá a közlekedési ágazatban fennálló erős globális verseny összefüggésében 
emlékeztetni kíván arra, hogy a növekedés fokozása és a munkahelyteremtés érdekében ebben 
az ágazatban fontos fenntartani és fokozni az uniós fejlesztést és innovációt.

Továbbá, ez a jelentés Európa demográfiai fejlődése, az európai emberek életének változása, 
valamint a hatékony és versenyképes belső piac megvalósítására irányuló szándék 
szempontjából hangsúlyt fektet a multimodálissá váló közlekedési rendszerek minőségére, 
valamint emlékeztet arra, hogy a városi területeken belüli mobilitás nagy kihívást jelent. 
Ennek megvalósítása érdekében ösztönözni kell egy városi mobilitással foglalkozó 
tudományos és innovációs társulás (TIT) létrehozását.

Végezetül az előadó újból meg kívánja erősíteni, hogy a közlekedés alapvető társadalmi 
szerepet tölt be különösen a leginkább sérülékeny személyek tekintetében, és hogy a jó 
tervezés segít biztosítani a területi kohéziót és lehetővé teszi az egyenlőtlenség elleni 
küzdelmet.

A „Horizont 2020” keretprogram és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

A „Horizont 2020” keretprogramot és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt – az uniós 
költségvetés másik jelentős fellépését a közlekedési ágazat vonatkozásában – oly módon kell 
koordinálni, hogy egymást kiegészítő jellegük biztosítva legyen, ugyanakkor elkerüljék az 
esetleges átfedéseket.  Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és a „Horizont 2020” 
keretprogram közötti koordináció során fontos lesz biztosítani azt is, hogy az infrastruktúrák 
megvalósításához hozzájáruló kutatási és innovációs láncban ne okozzanak zavart. Ez 
különösen akkor válik kritikus kérdéssé, amikor a közlekedés, az energetika és az ikt területén 
jelentős technológiai fejlesztésekre lesz szükség ahhoz, hogy az EU teljesíteni tudja az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseit.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kutatással és innovációval kapcsolatos tevékenységek pénzügyi 
eszközökön keresztül történő támogatása a „Horizont 2020” programhoz kapcsolódó 
pénzügyi eszközökön keresztül történik majd.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió elszántan törekszik arra, hogy 
végrehajtsa az Európa 2020 stratégiát, 
amely az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést tűzte ki célul, 
hangsúlyozta a kutatás és az innováció által 
a szociális és gazdasági jólét és a 
környezeti fenntarthatóság kulcsfontosságú 
motorjaiként betöltött szerepet, és célul 
tűzte ki, hogy a kutatásra-fejlesztésre 
fordított kiadások 2020-ig a bruttó hazai 
termék (GDP) 3%-ára emelkedjenek, 
ugyanakkor kidolgozásra kerüljön egy, az 
innováció intenzitását tükröző mutató. 
Ezzel összefüggésben az „Innovatív Unió” 
kiemelt kezdeményezés a kutatás és az 
innováció stratégiai szemléletű, integrált 
megközelítését képviseli, kijelölve a 
kutatás és az innováció uniós 
finanszírozásával előmozdítandó 
keretfeltételeket és célkitűzéseket. A 
kutatás és az innováció az Európa 2020 
stratégia más kiemelt kezdeményezéseinek 
– köztük különösen az „Erőforrás-hatékony 
Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció 
korában” és az „Európai digitális 
menetrend” kezdeményezésnek – is 
kulcsfontosságú tényezői. Az Európa 2020 
stratégia kutatási és innovációs
célkitűzéseinek elérésében ezenkívül a 
kohéziós politika is kulcsszerephez jut mint 
a kapacitásépítésnek és a kiválósághoz 
vezető út feltárásának eszköze.

(3) Az Unió elszántan törekszik arra, hogy 
végrehajtsa az Európa 2020 stratégiát, 
amely az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést tűzte ki célul, 
hangsúlyozta a kutatás és az innováció által 
a szociális és gazdasági jólét és a 
környezeti fenntarthatóság kulcsfontosságú 
motorjaiként betöltött szerepet, és célul 
tűzte ki, hogy a kutatásra-fejlesztésre 
fordított kiadások 2020-ig a bruttó hazai 
termék (GDP) 3%-ára emelkedjenek, 
ugyanakkor kidolgozásra kerüljön egy, az 
innováció intenzitását tükröző mutató. 
Ezzel összefüggésben az „Innovatív Unió” 
kiemelt kezdeményezés a kutatás és az 
innováció stratégiai szemléletű, integrált 
megközelítését képviseli, kijelölve a 
kutatás és az innováció uniós 
finanszírozásával előmozdítandó 
keretfeltételeket és célkitűzéseket. A 
kutatás és az innováció az Európa 2020 
stratégia más kiemelt kezdeményezéseinek 
– köztük különösen az „Erőforrás-hatékony 
Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció 
korában” és az „Európai digitális 
menetrend” kezdeményezésnek – is 
kulcsfontosságú tényezői. Az Európa 2020 
stratégia kutatási és innovációs 
célkitűzéseinek elérésében ezenkívül a 
kohéziós politika is kulcsszerephez jut mint 
a kapacitásépítésnek és a kiválósághoz 
vezető út feltárásának eszköze. Figyelembe 
kell venni az egyes régiók fejlettségi 
szintjét, valamint kutatási és innovációs 
beruházásaikat, és azokat a régiókat kell 
egyedi fellépések és/vagy programok 
révén támogatni, amelyek a legtávolabb 
állnak az EU 2020-as célkitűzések 
megvalósításától;
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Indokolás

Az uniós régiók közötti különbségek, különösen a kutatás-fejlesztést illetően, azt jelentik, hogy 
néhány régió még mindig nagyon távol áll az EU 2020-as célkitűzések megvalósításától. 
Ezért ezeket a régiókat kutatás-fejlesztési beruházásaik szintjéhez mérten egyedi fellépésekkel 
kell támogatni a célok elérése érdekében.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az „Útiterv az egységes európai 
közlekedési térség megvalósításához –
Úton egy versenyképes és erőforrás-
hatékony közlekedési rendszer felé” című 
fehér könyvben1 a Bizottság azon 
véleményének ad hangot, hogy a 
közlekedés terén folytatott 
kutatásfejlesztésnek egyre szélesebb 
körűen és egyre következetesebben 
támogatnia kell a kulcstechnológiák 
kifejlesztését azzal a végső céllal, hogy az 
európai közlekedés modern, hatékony, 
fenntartható és hozzáférhető legyen. A 
fehér könyv azt a célt tűzi ki, hogy 2050-re 
az 1990-es szinthez képest 60%-kal 
csökkenjen az üvegházhatású gázok 
kibocsátási szintje.
__________________
1 COM(2011)0144

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
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foglalkozó uniós programokkal, mint az 
oktatás, a világűr, a környezetvédelem, a 
versenyképesség és a kkv-k, a belső 
biztonság, a kultúra és a média, továbbá a 
kohéziós politikai alapokkal és a 
vidékfejlesztési politikával, melyek 
különösen alkalmasak arra, hogy az 
intelligens szakosodás stratégiái keretében 
megerősítsék a nemzeti és a regionális 
szintű kutatási és innovációs képességeket.

foglalkozó uniós programokkal, mint az 
oktatás, a világűr, a környezetvédelem, a
közlekedés, a versenyképesség és a kkv-k, 
a belső biztonság, a kultúra és a média, 
továbbá a kohéziós politikai alapokkal, a 
vidékfejlesztési politikával és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközzel, melyek 
különösen alkalmasak arra, hogy az 
intelligens szakosodás stratégiái keretében 
megerősítsék a nemzeti és a regionális 
szintű kutatási és innovációs képességeket;

Indokolás

Össze kell kapcsolni a Horizont 2000 keretprogramot az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközzel, mivel ha meg kívánjuk valósítani a közeledésről szóló fehér könyvben foglaltakat, 
alapvetően fontos az intelligens és környezetkímélő közlekedést előtérbe helyezni, és ez csak a 
közlekedés terén folyó kutatás-fejlesztés finanszírozásán keresztül lehetséges.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hatás növelése érdekében továbbá a
„Horizont 2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
köz-magán társulások keretében kell 
együttesen mozgósítani olyan területeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat Európa tágabb 
versenyképességi céljaihoz, és segíthet a 
társadalmi kihívások kezelésében. Az 
Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 
2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
alapján indított közös technológiai 
kezdeményezések mint köz-magán 
társulások – célirányosabb struktúrák 
alkalmazásával – tovább folytathatók.

(29) A hatás növelése érdekében továbbá a
„Horizont 2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
köz-magán társulások keretében kell 
együttesen mozgósítani olyan területeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat Európa tágabb 
versenyképességi céljaihoz, és segíthet a 
társadalmi kihívások kezelésében. Az 
Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 
2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
alapján indított közös technológiai 
kezdeményezések mint köz-magán 
társulások – célirányosabb struktúrák 
alkalmazásával – tovább folytathatók, 
illetve újak indíthatók.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt 
az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak, s így a 
magánberuházások mozgósítását, a 
munkahelyteremtést és Európa hosszú távú 
fenntartható növekedésének és 
versenyképességének biztosítását szolgáló 
eszközként lép fel.

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt 
az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak, s így a 
magánberuházások mozgósítását, a 
munkahelyteremtést és Európa hosszú távú 
fenntartható növekedésének és 
versenyképességének biztosítását szolgáló, 
az Unió kevésbé fejlett régióinak kutatási 
és innovációs lemaradását egyedi 
fellépések és programok révén orvosló
eszközként lép fel.

Indokolás

A hivatkozás már szerepel a preambulumban, de magába a rendeletbe is bele kell illeszteni az 
uniós hozzáadott értékről szóló cikk alatt. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az 
innováció és a kutatás terén mutatkozó lemaradásokra.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. szoros gazdasági és földrajzi 
kapcsolatokat ápolnak az Európai Unióval;

iii. szoros gazdasági és földrajzi 
kapcsolatokat ápolnak az Európai Unióval 
vagy különleges történelmi és kulturális 
kötelékek fűzik őket az uniós 
tagállamokhoz;

Módosítás 7

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

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések megfeleljenek a változó 
igényeknek, és amely számol a tudomány, 
a technológia, az innováció – amely itt 
üzleti, szervezési és szociális szempontból 
is értendő –, a piacok és a társadalom 
állandó fejlődésével.

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések megfeleljenek a változó 
igényeknek, és amely számol a tudomány, 
a technológia, az innováció – amely itt 
üzleti, szervezési és szociális szempontból 
is értendő –, a piacok és a társadalom 
állandó fejlődésével. A 
technológiasemlegesség elengedhetetlen 
előfeltétele a hatékony innovációs 
politikának.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat is.

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat, az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt és 
a regionális és kohéziós politika keretében 
működő specifikus támogatási és 
kompenzációs programokat és eszközöket
is.

Indokolás

A következetesség és hatékonyság érdekében a „Horizont 2020” keretprogramnak és az uniós 
finanszírozási programoknak, különös tekintettel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre 
és a strukturális alapokra, ki kell egymást egészíteniük, és tekintetbe kell venniük az egyedi 
programokat és intézkedéseket is.

Módosítás 9

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

(2a) A köz- és a magánszféra közötti 
partnerségeknek a támogatásokat 
átlátható módon kell felhasználniuk, és a 
nagyobb rugalmasság biztosítása 
érdekében az alapokból vagy 
versenykiírások, vagy indokolt esetben 
közvetlen megbízások alapján kellene 
kifizetéseket eszközölniük.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az uniós szakpolitikai prioritásokkal 
egybevágó intézkedések;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 14 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság;

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás, fenntartható 
idegenforgalom és tengerhasznosítási célú 
kutatás, valamint a biogazdaság;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 17 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzésnek 
továbbá része egy, a kutatás és innováció 
területén fennálló különbségek 

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzésnek 
továbbá része egy, a kutatás és innováció 
területén fennálló különbségek 
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megszüntetésére irányuló tevékenység, 
amely az Unió kevésbé fejlett térségeiben 
rejlő kiválóság felszabadítására szolgáló 
különös intézkedésekből áll.

megszüntetésére irányuló tevékenység, 
amely az Unió kevésbé fejlett térségeiben 
rejlő kiválóság felszabadítására szolgáló 
különös intézkedésekből áll, különös 
tekintettel a legkülső régiókra, azoknak az 
EUMSZ 174., 349. és 355. cikkében 
említett sajátosságaival összhangban.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – e pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A formatervezésnek és a konvergáló 
technológiák fejlesztésének az új üzleti 
lehetőségek létrehozására való 
felhasználása, beleértve a történelmi vagy 
kulturális értéket képviselő anyagok 
megóvását.

A formatervezésnek és a konvergáló 
technológiák fejlesztésének az új üzleti 
lehetőségek létrehozására való 
felhasználása, beleértve a történelmi vagy 
kulturális értéket képviselő anyagok 
megóvását, valamint az ökoturizmus és a 
fenntartható idegenforgalom 
célhálózatának bővítését a történelmi, 
kulturális, ipari és természeti örökség 
terén.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, 
fenntartható idegenforgalom, valamint a 
biogazdaság

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.3 pont – c a pont (új)



PE491.273v02-00 12/32 AD\913053HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A cél az európai ökoturizmusban és a
fenntartható idegenforgalomban rejlő 
lehetőségek kiaknázása érdekében a 
kapcsolattartás és az információcsere 
javítása, és ezáltal a történelmi, kulturális, 
ipari és természeti örökség fokozottabb 
védelme.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E fejlődés felgyorsítása uniós szintű 
stratégiai megközelítést igényel, amely 
magában foglalja az épületek, a 
szolgáltatások, a közlekedés és az ipari 
értékláncok energiaellátását, 
energiaigényét és energiafelhasználását. 
Mindez a források – köztük a kohéziós 
politika körébe tartozó alapok –
összehangolását teszi szükségessé Unió-
szerte, mindenekelőtt az intelligens 
specializációra irányuló nemzeti és 
regionális stratégiák, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerek, a 
közbeszerzések és egyéb pénzügyi 
mechanizmusok révén. Szükség van 
továbbá a megújuló energiaforrásokat és az 
energiahatékonyságot érintő szabályozási 
és végrehajtási szakpolitikákra, valamint a 
nem technológiai akadályok lebontását 
szolgáló testre szabott technikai 
segítségnyújtásra és kapacitásbővítésre is.

E fejlődés felgyorsítása uniós szintű 
stratégiai megközelítést igényel, amely 
magában foglalja az épületek, a 
szolgáltatások, a közlekedés és az ipari 
értékláncok energiaellátását, 
energiaigényét és energiafelhasználását. 
Mindez a források – köztük a kohéziós 
politika körébe tartozó alapok –
összehangolását teszi szükségessé Unió-
szerte, mindenekelőtt az intelligens 
specializációra irányuló nemzeti és 
regionális stratégiák, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerek, a 
közbeszerzések és egyéb pénzügyi 
mechanizmusok révén. Szükség van 
továbbá a megújuló energiaforrásokat és az 
energiahatékonyságot érintő szabályozási 
és végrehajtási szakpolitikákra, valamint a 
nem technológiai akadályok lebontását 
szolgáló testre szabott technikai 
segítségnyújtásra és kapacitásbővítésre is.
A legkülső régiók tekintetében meg kell 
fontolni az ösztönzés lehetőségét, hogy 
képesek legyenek megújuló 
energiaforrások kifejlesztésére, és ezáltal 
kihasználhassák alternatív 
energiatermelési potenciáljukat, 
csökkentve a fosszilis üzemanyagoktól 
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való függőséget.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált 
közlekedés

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált 
közlekedés és mobilitás

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely 
forráshatékony, környezetbarát, 
biztonságos, gördülékeny, és az egyes 
polgárok, a gazdaság és a társadalom javát 
szolgálja.

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely
forráshatékony, környezet- és 
éghajlatbarát, biztonságos, interoperábilis, 
és az egyes polgárok, a felhasználók, a 
dolgozók és munkavállalók, a gazdaság és 
a társadalom javát szolgálja.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának összhangba kell hoznia polgárai 
növekvő mobilitási igényét a gazdasági 
teljesítőképesség, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású társadalom és az 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
gazdaság követelményeivel. 
Növekedésével párhuzamosan a 
közlekedési ágazatnak lényeges előrelépést 

Európának összhangba kell hoznia polgárai 
változó, az új demográfiai és társadalmi 
változások által formált igényeit a 
mobilitás terén, illetve a területi kohézió 
igényeit a gazdasági teljesítőképesség, az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
társadalom és az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó gazdaság követelményeivel. 
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kell elérnie az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése és az egyéb 
kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése 
terén, és a magas szintű hatékonyság és 
mobilitás megőrzése mellett véget kell 
vetnie az olajtól való függésnek.

Növekedésével párhuzamosan a 
közlekedési ágazatnak lényeges előrelépést 
kell elérnie az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése és az egyéb 
kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése 
terén, és a magas szintű hatékonyság és 
mobilitás megőrzése mellett véget kell 
vetnie az olajtól és egyéb olyan fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függésnek, amelyek 
szállítása nagymértékben harmadik 
országoktól függ és korlátozott, anélkül, 
hogy növekedne a már elszigetelt –
elsősorban a legkülső – régiók 
eltávolodása.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fenntartható mobilitás csak a közlekedési 
rendszer gyökeres átalakításával érhető el, 
melynek hátterében jelentős 
közlekedéskutatási eredmények, széles 
körű innováció, valamint az intelligensebb, 
környezetkímélőbb és integráltabb 
közlekedési megoldások következetes 
európai szintű végrehajtása állnak.

Fenntartható mobilitás csak a közlekedési 
rendszer gyökeres átalakításával érhető el, 
melynek hátterében jelentős 
közlekedéskutatási eredmények, széles 
körű innováció, valamint az intelligensebb, 
környezetkímélőbb és integráltabb 
közlekedési megoldások következetes 
európai szintű végrehajtása állnak, ideértve 
az innovatív infrastrukturális 
beruházásokat a közlekedés összes 
formájában.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.1. pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedést érintő kutatásnak és 
innovációnak az ETCS-hez és az ERTMS-
hez hasonló, a határok közötti akadályok 
felszámolására irányuló technológiák és 
rendszerek kifejlesztése révén hozzá kell 
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járulnia az egységes európai közlekedési 
térség létrehozásához. Az európai 
multimodális útvonaltervezőhöz hasonló, 
az uniós polgárok mobilitását segítő 
technológiákat és rendszereket Európa 
szerte támogatni és terjeszteni kell.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4,1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás és az innováció révén mielőbb 
célzott eredményeket kell elérni, amelyek 
segítenek megvalósítani a főbb uniós 
politikai célokat, növelve a gazdasági 
versenyképességet, támogatva az áttérést 
egy éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra, valamint fenntartva Európa 
vezető szerepét a globális piacon.

A kutatás és az innováció révén mielőbb 
célzott eredményeket kell elérni, amelyek 
segítenek megvalósítani a főbb uniós 
politikai célokat, növelve a gazdasági 
versenyképességet, támogatva az áttérést 
egy éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra, fokozva az Európán belüli 
mobilitást, valamint fenntartva Európa 
vezető szerepét a globális piacon.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedés az európai gazdaság 
versenyképességének és növekedésének 
egyik motorja. Biztosítja a személyek és 
áruk mobilitását, amely alapul szolgál 
mind az európai egységes piac 
működéséhez, mind a nyílt és befogadó 
társadalom kialakításához. A világpiac 
számos szegmensében vezető szerepet 
betöltő közlekedés Európa egyik 
legnagyobb előnye az ipari potenciál és a 
szolgáltatások minősége szempontjából. A 
közlekedési ipar és a közlekedési 
eszközgyártás együttesen az Unió GDP-
jének 6,3%-át képviseli. Ugyanakkor az 
európai közlekedési ipart egyre élesebb 

A közlekedés az európai gazdaság 
versenyképességének és növekedésének 
egyik motorja. Biztosítja a területi 
kohéziót, valamint a személyek és áruk 
mobilitását, amely alapul szolgál mind az 
európai egységes piac integrálásához, 
mind a nyílt és befogadó társadalom 
kialakításához, valamennyi szinten 
csökkentve az európai régiók 
elszigeteltségét. A világpiac számos 
szegmensében vezető szerepet betöltő 
közlekedés Európa egyik legnagyobb 
előnye az ipari potenciál és a 
szolgáltatások minősége szempontjából. A 
közlekedési ipar és a közlekedési 
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versenyre kényszerítik a világ más 
részeiből jelentkező kihívói. Ha Európa 
biztosítani kívánja versenyelőnyét, és fel 
akarja számolni jelenlegi közlekedési 
rendszerének gyenge pontjait, 
technológiai áttörésre lesz szükség.

eszközgyártás együttesen az Unió GDP-
jének 6,3%-át, és megközelítőleg 13 millió 
munkahelyet képvisel. Ugyanakkor az 
európai közlekedési ipart egyre élesebb 
versenyre kényszerítik a világ más 
részeiből jelentkező kihívói. A gazdasági 
kilábalási stratégia és az ipari know-how 
ösztönzése érdekében az Uniónak 
nagyobb mértékben kell támogatnia 
valamennyi közlekedési ágazatot, tekintve 
azok gazdasági és technológiai 
jelentőségét.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedési ágazat az üvegházhatású 
gázok egyik fő kibocsátója, hiszen az 
összes kibocsátás mintegy egy negyedéért 
felel. A közlekedés 96%-ban a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül. Egyre nagyobb 
problémát jelentenek a torlódások; a 
közlekedési rendszerek még mindig nem 
elég intelligensek; az egyik közlekedési 
módról a másikra váltás nem jelent vonzó 
alternatívát; a halálos kimenetelű közúti 
balesetek száma továbbra is tragikusan 
magas: évi 34 000 esetet regisztrálnak 
Unió-szerte. A polgárok és a vállalkozások 
jogos igénye, hogy közlekedési 
rendszerünk biztonságos és védett legyen. 
Részkihívást jelent a közlekedés 
fenntarthatósága szempontjából a városi 
környezet.

A közlekedési ágazat az üvegházhatású 
gázok egyik fő kibocsátója, hiszen az 
összes kibocsátás mintegy egy negyedéért 
felel. A közlekedés 96%-ban a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül. Egyre nagyobb 
problémát jelentenek a torlódások; a 
közlekedési rendszerek még mindig nem 
elég intelligensek; a fenntarthatóbb
közlekedési módra történő váltás nem 
jelent vonzó alternatívát; a halálos 
kimenetelű közúti balesetek száma 
továbbra is tragikusan magas; évi 34 000 
esetet regisztrálnak Unió-szerte. A 
polgárok és a vállalkozások jogos igénye, 
hogy közlekedési rendszerünk mindenki 
számára hozzáférhető, biztonságos és 
védett legyen. Egyedi kihívást jelent a 
közlekedés és a mobilitás fenntarthatósága, 
valamint az életminőség közötti jobb 
egyensúly szempontjából a városi 
környezet.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 pont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve a közlekedés 
növekedésének becsült ütemét, az európai 
közlekedés néhány évtizeden belül az 
összeomlás szélére juthat, aminek
gazdasági terhei és társadalmi hatásai 
elviselhetetlenek lehetnek. Előrejelzések 
szerint a következő 40 évben 
megduplázódik az utaskilométer-szám, a 
légi közlekedésben pedig ez a növekedés 
kétszer ilyen gyors lesz. A szén-dioxid-
kibocsátás 2050-ig 35%-kal nőhet. A 
torlódások okozta költségek 50%-kal 
emelkedhetnek, ami éves szinten 200 
milliárd EUR-t jelent. A balesetek külső 
költségei 2005-höz képest mintegy 60 
milliárd EUR-val növekedhetnek.

Figyelembe véve a közlekedés és a 
mobilitás növekedésének becsült ütemét, 
az európai közlekedést néhány évtizeden 
belül súlyos torlódások jellemezhetik, ami 
katasztrofális gazdasági és társadalmi 
következményekkel járhat. Előrejelzések 
szerint a következő 40 évben 
megduplázódik az utaskilométer-szám, a 
légi közlekedésben pedig ez a növekedés 
kétszer ilyen gyors lesz. A szén-dioxid-
kibocsátás 2050-ig 35%-kal nőhet. A 
torlódások okozta költségek 50%-kal 
emelkedhetnek, ami éves szinten 200 
milliárd EUR-t jelent. A balesetek külső 
költségei 2005-höz képest mintegy 60 
milliárd EUR-val növekedhetnek.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alapvetően fontos lesz a közlekedési és 
mobilitási szolgáltatások nyújtásának 
innovatív elképzeléseit a környezetbarát 
logisztika és mobilitáskezelés jelentős 
fejlesztése révén támogatni és 
előmozdítani. A termelés, a tárolás és a 
szállítás új formái, valamint a mobilitási 
igények és a kommunikációs eszközök 
hatékonyabb és racionálisabb kielégítése, 
illetve kihasználása remélhetőleg egy 
olyan társadalomhoz vezet, ahol kevesebb 
a pazarlás a közlekedési és mobilitási 
szolgáltatásokban. Össze kell kapcsolni a 
közlekedés igénybevételének elkerülésére 
irányuló politikákat a foglalkoztatási 
koncepciókkal.

Módosítás 27
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éppen ezért új megoldásokat kell 
keresnünk. A politikai célokat követő, a fő 
kihívásokra összpontosító kutatás és 
innováció lényegesen elő fogja segíteni a
Unió azon célkitűzésének elérését, hogy 
2050-ig a hőmérséklet globális 
emelkedését 2 °C-ra korlátozza, 60%-kal 
csökkentse a közlekedésből származó szén-
dioxid-kibocsátást, erőteljesen mérsékelje
a torlódásokból és balesetekből származó 
költségeket, és a halálos baleseteket 
gyakorlatilag száműzze az közutakról.

Éppen ezért új megoldásokat kell 
keresnünk. A politikai célokat követő, a fő 
kihívásokra összpontosító kutatás és 
innováció lényegesen elő fogja segíteni az
Unió azon célkitűzésének elérését, hogy a 
hőmérséklet globális emelkedését 2 °C-ra 
korlátozza, valamint 60%-kal csökkentse a 
közlekedésből származó szén-dioxid-
kibocsátást. E célkitűzések 2050-ig való 
megvalósítása érdekében a 2020-ig tartó 
időszak vonatkozásában pontosabb és 
konkrétabb rendelkezéseket kell 
meghatározni. Ezt elsősorban a 
közlekedésből származó szén-dioxid- és 
egyéb üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
ambiciózus (a 2009-es adatokhoz 
viszonyított) csökkentése révén kell elérni. 
E kibocsátáscsökkentések meghatározása 
az egyes közlekedési eszközök szerint, a 
„20-20-20” célok megvalósítása 
érdekében fog történni. A kutatásnak és 
az innovációnak elő kell segítenie a külső 
költségek 2020-ig történő internalizálását, 
erőteljesen mérsékelnie kell a 
torlódásokból és balesetekből származó 
költségeket, továbbá határozottan 
folytatnia kell a küzdelmet a 
közlekedésbiztonságért, hogy a halálos 
baleseteket száműzni lehessen a
közutakról 2050-ig. Az „Útiterv az 
egységes európai közlekedési térség 
megvalósításához – Úton egy 
versenyképes és erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer felé” című fehér 
könyvben a Bizottság e célok 
megvalósítása érdekében innovatív, 
fenntartható és hatékony 
közlekedéspolitikára szólít fel.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 pont – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szennyezéssel, a torlódásokkal, a 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos 
gondok az egész Uniót érintik, ezért átfogó 
európai együttműködésen alapuló választ 
igényelnek. A járművekkel, 
infrastruktúrákkal és 
közlekedésirányítással kapcsolatos új 
technológiák és megoldások 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
meggyorsítása elengedhetetlen feltétele a 
tisztább és hatékonyabb uniós közlekedési 
rendszer megvalósításának, az 
éghajlatváltozás mérséklése és a 
forráshatékonyság javítása terén elérendő 
eredményeknek, valamint az európai 
vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások világpiacain. Szétaprózott 
nemzeti erőfeszítésekkel ezek a célok nem 
érhetők el.

A szennyezéssel, a torlódásokkal, a 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos 
gondok az egész Uniót érintik, ezért átfogó 
európai együttműködésen alapuló választ 
igényelnek. A járművekkel kapcsolatos, az 
infrastruktúrák és a közlekedésirányítás
koherens fejlesztését biztosító új 
technológiák és megoldások 
kifejlesztésének és harmonizált
alkalmazásának meggyorsítása 
elengedhetetlen feltétele a tisztább, 
biztonságosabb és hatékonyabb uniós 
közlekedési rendszer megvalósításának, az 
éghajlatváltozás mérséklése és a 
forráshatékonyság javítása terén elérendő 
eredményeknek, valamint az európai 
vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások világpiacain. Szétaprózott 
nemzeti erőfeszítésekkel ezek a célok nem 
érhetők el. Egyaránt fontos a meglévő 
megoldások a SESAR, Galileo, EGNOS, 
GMES, ERTMS, SIF, SafeSeaNet, LRIT 
és STI rendszereket támogató hatékony, 
intelligens, interoperábilis és 
összekapcsolt rendszerek létrehozása 
révén való támogatása. Folytatni kell az 
olyan kezdeményezéseket is, mint az e-
biztonság vagy az e-hívás.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.2 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedési vonatkozású kutatás és 
innováció uniós szintű finanszírozása ki 
fogja egészíteni a tagállami fellépéseket, és 
azokra az intézkedésekre összpontosít, 
amelyek egyértelmű uniós hozzáadott 
értéket képviselnek. Ezzel a hangsúly 
olyan kiemelt területekre fog helyeződni, 

A közlekedési vonatkozású kutatás és 
innováció uniós szintű finanszírozása ki 
fogja egészíteni a tagállami fellépéseket, és 
azokra az intézkedésekre összpontosít, 
amelyek egyértelmű uniós hozzáadott 
értéket képviselnek. Ezzel a hangsúly 
olyan kiemelt területekre fog helyeződni, 
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amelyek megfelelnek a kitűzött európai 
céloknak; amelyek esetében szükség van az 
erőfeszítések kritikus tömegére; amelyek 
egész Európára kiterjedő interoperábilis 
közlekedési megoldásokat igényelnek; 
amelyeken az erőfeszítések 
transznacionális összefogása csökkentheti a 
kutatási beruházások kockázatát, 
előmozdíthatja a közös normák kialakítását 
és meggyorsíthatja a kutatási eredmények 
piacra jutását.

amelyek megfelelnek a kitűzött európai 
céloknak, és amelyek esetében szükség van 
az erőfeszítések kritikus tömegére; 
amelyek egész Európára kiterjedő 
közlekedési rendszereket, korszerű 
forrásokkal működő 
meghajtórendszereket, interoperábilis 
közlekedési megoldásokat vagy 
multimodális infrastruktúrákat
igényelnek; vagy amelyeken az 
erőfeszítések transznacionális összefogása 
csökkentheti a közlekedési rendszerek 
szűk keresztmetszeteit (pl. az EU-12-ek 
infrastrukturális innovációinak alacsony 
szintje) és a kutatási beruházások 
kockázatát, előmozdíthatja a közös normák 
és szabványosítás kialakítását és 
meggyorsíthatja a kutatási eredmények 
piacra jutását

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséges, hogy a kutatási és innovációs 
tevékenységek a teljes innovációs láncot 
lefedő kezdeményezések széles skáláját 
foglalják magukban. Az eredmények piacra 
juttatását több intézkedés is hivatott 
segíteni: a kutatási, innovációs és 
demonstrációs projektek programozásával 
kapcsolatos koncepció, a piaci bevezetésre 
irányuló tevékenységek, a szabványosítás 
előmozdítása, a szabályozás és az 
innovatív közbeszerzési stratégiák mind ezt 
a célt szolgálják. Ezenkívül az érdekeltek 
bevonásával és szakértelmének 
segítségével át lehet hidalni azt a 
távolságot, amely a kutatási eredmények 
létrejötte és közlekedési ágazatban való 
alkalmazása között feszül.

Szükséges, hogy a kutatási és innovációs 
tevékenységek a teljes innovációs láncot 
lefedő kezdeményezések széles skáláját 
foglalják magukban, és az innovatív 
közlekedési megoldások esetén integrált 
megközelítést alkalmazzanak mind a 
járművekkel, mind az infrastruktúrákkal 
és a közlekedési rendszerekkel kapcsolatos 
innovációk tekintetében. Az eredmények 
piacra juttatását több intézkedés is hivatott 
segíteni: a kutatási, innovációs és 
demonstrációs projektek programozásával 
kapcsolatos koncepció, a piaci bevezetésre 
irányuló tevékenységek, a szabványosítás 
előmozdítása, a szabályozás és az 
innovatív közbeszerzési stratégiák mind ezt 
a célt szolgálják. Ezenkívül az érdekeltek 
bevonásával és szakértelmének 
segítségével át lehet hidalni azt a 
távolságot, amely a kutatási eredmények 
létrejötte és közlekedési ágazatban való 
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alkalmazása között feszül.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 pont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezetkímélőbb, intelligensebb és 
integráltabb közlekedési rendszerre 
irányuló kutatási és innovációs 
beruházások jelentősen hozzá fognak 
járulni az Európa 2020 stratégia intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos céljainak és az Innovatív Unió 
kiemelt kezdeményezés célkitűzéseinek 
megvalósulásához. A szóban forgó 
tevékenységek támogatni fogják az 
egységes európai közlekedési térség 
megteremtését célzó, közlekedésről szóló 
fehér könyv végrehajtását. Emellett 
elősegítik majd az „Erőforrás-hatékony 
Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció 
korában” és az „Európai digitális 
menetrend” kiemelt kezdeményezések 
szakpolitikai céljainak megvalósulását.

A környezetkímélőbb, intelligensebb és 
integráltabb, megbízható közlekedési 
rendszerre irányuló kutatási és innovációs 
beruházások jelentősen hozzá fognak 
járulni az Európa 2020 stratégia intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos céljainak és az Innovatív Unió 
kiemelt kezdeményezés célkitűzéseinek 
megvalósulásához. A szóban forgó 
tevékenységek támogatni fogják az 
egységes európai közlekedési térség 
megteremtését célzó, közlekedésről szóló 
fehér könyv végrehajtását. Emellett részt 
vesznek majd az „Erőforrás-hatékony 
Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció 
korában” és az „Európai digitális 
menetrend” kiemelt kezdeményezések 
szakpolitikai céljainak megvalósulásában. 
Intézkedéseket kell majd hozni a 
programok többi részével való összhang 
megteremtése érdekében, különösen a 
városi mobilitással és az intelligens 
városokkal foglalkozó tudományos és 
innovációs társulás létrehozása révén.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – a pont – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Környezetkímélő, erőforrás-hatékony 
közlekedés

a) A környezetet és a polgárok egészségét 
kímélő, erőforrás-hatékony közlekedés

Módosítás 33



PE491.273v02-00 22/32 AD\913053HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a közlekedés éghajlatra és 
környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásainak minimalizálása a 
természeteserőforrás-felhasználás 
hatékonyságának javításával és a fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függés 
csökkentésével.

A cél a közlekedés éghajlatra, környezetre 
és a polgárok egészségére gyakorolt 
kedvezőtlen hatásainak minimalizálása a 
természeteserőforrás-felhasználás 
minőségének, hatékonyságának és 
eredményességének javításával és a 
fosszilis tüzelőanyagoktól való függés 
csökkentésével, az üzemanyag-ellátási 
források diverzifikálása mellett.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – a pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése, a 
járműhatékonyság javítása, az elektromos 
meghajtású és egyéb alacsony vagy nulla 
kibocsátású járművek új generációja 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
felgyorsítása, különös tekintettel a 
hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre; az esetleges alternatív 
tüzelőanyagok és az innovatív és 
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kialakítása és alkalmazása, ideértve a 
tüzelőanyag-infrastruktúrát is; az 
infrastruktúra-használat optimalizálása 
intelligens közlekedési rendszerek és 
intelligens eszközök révén; valamint a
keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált
közlekedési módok fokozottabb 
alkalmazása, mindenekelőtt a városokban.

Első lépésként az intézkedések központi 
célkitűzése az erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése,
valamennyi járműtípus 
energiahatékonyságának javítása, az 
alacsony vagy nulla kibocsátású járművek
(pl. elektromos, hibrid és hidrogén-
meghajtású járművek, nem csak 
személyautók, hanem e-kerékpárok, 
villamosok és vonatok) és a 
kísérőinfrastruktúra új generációja 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
felgyorsítása, különös tekintettel a 
hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre, valamint a megújuló energiák 
használatára a vasúti, vízi és légi 
közlekedésben; fontos továbbá egy ezekkel 
az innovációkkal kapcsolatos 
hulladékkezelési politika megléte.

Ezen túlmenően az alacsony vagy nulla 
kibocsátással kapcsolatos innovációt 
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valamennyi közlekedési mód tekintetében 
ösztönözni kell, ideértve az alternatív és 
fenntartható tüzelőanyagok nyújtotta 
temérdek lehetőség kihasználását és 
alkalmazását, valamint az innovatív és 
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kifejlesztését, a tüzelőanyag-
infrastruktúra és a járművek súlyát és 
aerodinamikáját, továbbá a fejlesztést és 
az infrastruktúrát illető optimalizálást, 
illetve az infrastruktúra-használat 
optimalizálását intelligens közlekedési 
rendszerek és intelligens eszközök 
használata révén. Fontos a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok, valamint az 
intermodális mobilitási láncok (gyaloglás, 
kerékpározás, autómegosztás, telekocsi, 
tömeges és kollektív mobilitás) 
fokozottabb alkalmazása, mindenekelőtt a 
városokban.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – a pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végezetül pedig, évek óta bizonyított tény, 
hogy a gépjárművek szennyezőanyag-
kibocsátása hatást gyakorol a lakosság 
egészségére. Következésképpen a 
részecskekibocsátás csökkentésének az 
Európai Unió egyik elsődleges 
célkitűzésének kell maradnia a közlekedés 
területén. Ennek megvalósítása érdekében 
ezt a politikát különösen az alternatív 
üzemanyagok kifejlesztésére 
összpontosítva kell folytatni. Alapvető 
fontosságú továbbá az innovatív 
megoldásokba való befektetés a zaj- és 
rezgésszennyezés csökkentése érdekében. 
Az alternatív üzemanyagok, valamint a 
zajártalom és a rezgések csökkentésére 
irányuló innovatív megoldások segíteni 
fognak a káros kibocsátások 
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korlátozásában és a lakosság 
egészségének javításában.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – a pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A városi mobilitás innovatív, átlátható és 
korszerű megszervezéséhez új 
megközelítési módokat és megoldásokat 
kell találni, figyelembe véve a társadalom 
demográfiai változásait, valamint a városi 
területeken belül együtt létező közlekedési 
módokra irányuló javaslatokat, ideértve a 
nem motorizált közlekedési módokat és a 
hálózati kapcsolódási pontokat.

Indokolás

Ezt a módosítást a városi mobilitás és az intelligens városok kapcsán az előadó által a 18. 
módosításban javasolt, a TIT-ekről szóló új bekezdésbe kell beilleszteni.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.3 pont – a pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Következésképpen a részecske- és 
zajkibocsátás csökkentésének az Európai 
Unió egyik elsődleges célkitűzésének kell 
maradnia a közlekedés területén. Ennek 
megvalósítása érdekében ezt a politikát 
különösen az alternatív üzemanyagok, az 
infrastruktúra és az intelligens 
közlekedési rendszerek kifejlesztésére 
összpontosítva kell folytatni.

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – b pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a növekvő mobilitási igény és a 
forgalom folyamatossága közötti összhang 
megteremtése a gördülékeny, integratív, 
biztonságos és masszív közlekedési 
rendszerekre irányuló innovatív 
megoldások révén.

A cél a növekvő mobilitási igény és a 
forgalom folyamatossága közötti összhang 
megteremtése a gördülékeny, intermodális,
integratív, hozzáférhető, biztonságos és 
masszív közlekedési rendszerekre irányuló 
innovatív megoldások révén, szem előtt 
tartva a minőségi, innovatív és 
intermodális infrastruktúra fontosságát.

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – b pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és 
logisztika előmozdításával; az 
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 
csökkentése.

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált és teljesen 
intermodális szállítás, infrastruktúra és 
logisztika előmozdításával; az 
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 
csökkentése.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – b pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és 
logisztika előmozdításával; az 
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés és az 
interoperabilitás javítása és az utasigények 
jobb kielégítése főleg a szűk 
keresztmetszetek (pl. az infrastrukturális 
innováció alacsony szintje Európa sok 
területén, illetve a regionális és kisléptékű 
légi közlekedés hiánya) felszámolása 
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előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 
csökkentése.

révén, a háztól házig történő integrált 
szállítás és logisztika előmozdításával; 
intelligens közlekedési alkalmazások és 
rendszerek kidolgozása a 
közlekedésirányítás, az integrált 
jegykiadás, az utastájékoztatás és a 
menetdíjak beszedése tekintetében, 
valamint az intermodális utasforgalmi 
megoldások elterjedésének meggyorsítása;
az úthálózati infrastruktúra átalakítása a 
védtelen közlekedők és az öregedő 
társadalom igényeinek megfelelően; az 
IT-rendszerek és az együttműködési 
rendszerek által az infrastruktúra 
biztonságos üzemeltetése terén nyújtott 
előnyök feltárása; valamint a balesetek 
előfordulásainak (pl. az infrastruktúra- és 
a közútműködtetők és a járművek közötti, 
intelligens rendszereken keresztül történő 
kommunikáció javítása, valamint a 
közlekedésben részt vevők 
magatartásának jobb megértése által a 
járműveken található technológiai 
megoldások és az elsődleges és 
másodlagos közúti közlekedésbiztonsági 
védelem fejlesztése érdekében, IT-
rendszerek kifejlesztése a közlekedők 
számára a nagy kockázatnak kitett 
csoportokra – mint a motorosok, a 
kerékpárosok és a gyalogosok –
fókuszálva) és a biztonsági fenyegetések 
hatásainak (pl. a légi közlekedésben a 
fenyegetések észlelésére szolgáló 
megbízható rendszerek kifejlesztése, 
valamint a tengerhajózási biztonságra 
szolgáló adatrögzítő eszközök kifejlesztése 
révén történő) erőteljes csökkentése.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A biztonsági igényekkel a 
csúcstechnológiás és egyéb megoldások –
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köztük az innovatív úttervezés, valamint a 
végrehajtás új technikái és technológiái –
közötti egyensúly fenntartása érdekében 
foglalkozni kell.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) A Bizottságnak ösztönöznie kell a 
tagállamokat, hogy a forgalom alakulását 
teljesítménymutatókon keresztül kövessék 
nyomon.

Indokolás

Az Unió már gyűjt adatokat a balesetek kimeneteléről és körülményeiről. Azonban egy ország 
teljesítményének értékelését nem lehet a baleseti statisztikákra alapozni, annak egyéb 
adatokra is támaszkodnia kell.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) A biztonságos gyalogos- és 
kerékpárforgalomnak a biztonsági 
intézkedések egyik célkitűzésének kell 
lennie, és annak az új innovatív 
megközelítések kutatásán és fejlesztésén 
kell alapulnia.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az európai közlekedési gyártóipar és 
a kapcsolódó szolgáltatások 

A cél az európai közlekedési gyártóipar és 
a kapcsolódó szolgáltatások 
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versenyképességének és teljesítményének 
javítása.

versenyképességének és teljesítményének 
javítása az innovatív közlekedési 
megoldások iránt első sorban a feltörekvő 
országokban jelentkező egyre nagyobb 
igény szem előtt tartásával. Vezető 
szerepének megőrzésével az új 
technológiák területén és a meglévő 
gyártási folyamatok költségének 
csökkentésével a kutatás és az innováció –
a növekvő versennyel szembesülve – hozzá 
fog járulni a növekedéshez és magas 
képzettséget igénylő munkahelyek 
teremtéséhez az európai közlekedési 
iparban.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – c pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív közlekedési eszközök új 
generációjának kifejlesztése és a következő 
generáció előkészítése új koncepciók és 
tervek, intelligens ellenőrző rendszerek és
interoperábilis szabványok kidolgozásával, 
valamint hatékony termelési folyamatok,
rövidebb fejlesztési idő és az életciklusra 
vonatkozó alacsonyabb költségek
alkalmazásával.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív közlekedési eszközök és 
közlekedési rendszerek új generációjának 
kifejlesztése, valamint új koncepciók és 
tervek révén a következő generáció 
kifejlesztése. Szükséges lesz továbbá
intelligens ellenőrző rendszerek,
interoperábilis szabványok, intelligens 
közlekedési szolgáltatások, intelligens és 
intermodális infrastruktúrák kiépítése,
valamint hatékony termelési és 
újrahasznosítási folyamatok kialakítása,
törekedve arra, hogy a fejlesztési idő
rövidebb és az életciklusra vonatkozó 
költségek alacsonyabbak legyenek.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Intelligens logisztika
A célkitűzés az egyre több új fogyasztói 
szokás összeegyeztetése egy hatékony 
erőforrás-ellátási lánccal és az utolsó 
szakaszra (az „utolsó mérföld”) vonatkozó 
optimális szállítással.
A tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az új és jövőbeni 
fogyasztói szokások hatásának és a városi 
szállítási logisztikának, közlekedésnek és a 
torlódásoknak a jobb megértése; új 
logisztikai IT- és irányítási eszközök 
kidolgozása a valós idejű információs 
rendszerek fejlesztésével; az áruforgalom 
kezelése, nyomon követése és 
visszakereshetősége, az integrálás és a 
járművek egymás közötti és az 
infrastruktúrával történő 
kommunikációja; a hagyományostól 
eltérő áruelosztási rendszerek 
kifejlesztése; az áruforgalmat javító, az 
ellátási láncra és a logisztikai 
platformokra vonatkozó, versenyképes 
intermodális megoldások kidolgozása.

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – d pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése a 
közlekedéssel kapcsolatos társadalmi-
gazdasági tendenciák jobb megértése és a 
bizonyítékokon alapuló adatok és 
elemzések rendelkezésre bocsátása a 
politikai döntéshozók számára.

Az intézkedések központi célkitűzése a 
közlekedéssel kapcsolatos társadalmi-
gazdasági tendenciák jobb megértése és a 
bizonyítékokon alapuló adatok és 
elemzések rendelkezésre bocsátása a 
politikai döntéshozók számára. Ide tartozik 
a közlekedési és mobilitási ágazat
liberalizációja által kifejtett hatás, például 
annak megértése, hogy a vasút 
liberalizációja hogyan hat a 
szolgáltatások minőségére, a környezetre 
és a munkavállalók szociális érdekeire. A 
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közlekedési politikák tervezésekor még 
nagyobb figyelmet kell fordítani a 
fenntarthatósági célkitűzések és a 
társadalmi igények összeegyeztetésére, 
különösen a mobilitással kapcsolatos 
társadalmi egyenlőtlenségek elkerülése és 
a sérülékeny utasok helyzetének javítása 
érdekében.

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – d a pont (új) – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A városi mobilitással és az intelligens 
városokkal foglalkozó tudományos és 
innovációs társulás

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – d a pont (új) – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyre inkább városiasodó európai 
társadalomban a városi mobilitás az 
elkövetkezendő évtizedek jelentős 
kihívása. Kihívást jelent a gazdaság, a 
foglalkoztatás, de a városi lakosok 
életminősége szempontjából is.

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – d a pont (új) – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az összefüggésben egy városi 
mobilitással foglalkozó tudományos és 
innovációs társulás létrehozása fontos és 
elősegítendő. A tudományos és innovációs 
társulásban résztvevő oktatási 
intézményeknek, kutatóközpontoknak és 
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vállalatoknak törekedniük kell egy olyan 
fenntartható mobilitás kialakítására, 
amely a városi és beépített területeken 
hatékony személy- és áruszállítást 
biztosító logisztikai láncokon alapul. 
Ennek célja a forgalom, a balesetek, a 
légszennyezés és a zaj csökkentése, 
valamint a belső piac erősítése.

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 pont – d a pont (új) – 3 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A városi mobilitás átalakulásának és az 
intelligens közlekedési hálózat 
fejlesztésének lehetővé kell tennie, hogy a 
közlekedési eszközök igénybe vevői 
megváltoztassák viselkedésüket, és a 
fenntartható mobilitást és közlekedési 
módokat részesítsék előnyben. Ezért 
fontos a biztonságos infrastruktúra 
kialakítása a gyalogosok és a 
kerékpárosok számára – különösen a 
városokban és a városok között –, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
közötti interoperabilitás javítása.
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