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Módosítás 1
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a hozzáférhetőség 
javítása, a regionális gazdaságok erősítése 
és a kohézió megvalósítása a transzeurópai 
közlekedési hálózati (TEN-T) program 
célkitűzése is és teljes mértékben 
összeegyeztethető a hatékony mobilitás 
szükségével, az éghajlatváltozás 
kihívásaival való szembenézéssel, valamint 
az általános belső piaci célokkal;

1. emlékeztet arra, hogy a hozzáférhetőség 
javítása, a regionális és helyi gazdaságok 
erősítése és a kohézió megvalósítása a 
transzeurópai közlekedési hálózati (TEN-
T) program célkitűzése is és teljes 
mértékben összeegyeztethető a hatékony 
mobilitás szükségével, az éghajlatváltozás 
kihívásaival való szembenézéssel, valamint 
az általános belső piaci célokkal;

Or. en

Módosítás 2
Ville Itälä

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a kohéziós és 
strukturális alapok 2007–2013-as 
előirányzatainak mintegy 23,7%-át (82 
milliárd euró) szánják a közlekedésre, de 
csak a felét fogják a TEN-T projektjeire 
költeni (17 milliárd eurót a TEN-T 
prioritási hálózatára és 27,2 milliárd eurót 
az átfogó részre); az összeg másik felét a 
TEN-T térképein nem jelölt nemzeti, 
regionális és helyi projektekbe való 
befektetésre fordítják;

2. emlékeztet arra, hogy a kohéziós és 
strukturális alapok előirányzatait a TEN-T 
projektek jobb támogatása érdekében 
kellene elosztani; az alapok felosztásakor 
figyelembe kell venni a TEN-T térképein 
nem jelölt nemzeti, regionális és helyi 
projekteket is;

Or. fi
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Módosítás 3
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy nincsen 
egyensúly a különféle közlekedési módok 
tervezett befektetései között (közúti 
infrastruktúra: 41 milliárd euró, vasút: 23,6 
milliárd euró és belvízi hajóutak: 0,6 
milliárd euró), és ez nem visz közelebb a 
modális váltás CO2-kibocsátáscsökkentésre 
irányuló céljaihoz, illetve nem biztosítja a 
tisztességes és hatékony módközi szállítást 
sem;

3. emlékeztet a különféle közlekedési 
módok tervezett befektetései felosztására
(közúti infrastruktúra: 41 milliárd euró, 
vasút: 23,6 milliárd euró és belvízi 
hajóutak: 0,6 milliárd euró), amely kevésbé 
segíti elő a modális váltás CO2-
kibocsátáscsökkentésre irányuló céljait és a 
tisztességes és hatékony módközi szállítást;

Or. en

Módosítás 4
Michel Dantin, Dominique Riquet

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy nincsen egyensúly 
a különféle közlekedési módok tervezett 
befektetései között (közúti infrastruktúra: 
41 milliárd euró, vasút: 23,6 milliárd euró 
és belvízi hajóutak: 0,6 milliárd euró), és ez 
nem visz közelebb a modális váltás CO2-
kibocsátáscsökkentésre irányuló céljaihoz, 
illetve nem biztosítja a tisztességes és 
hatékony módközi szállítást sem;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nincsen 
egyensúly a különféle közlekedési módok 
tervezett befektetései között (közúti 
infrastruktúra: 41 milliárd euró, vasút: 23,6 
milliárd euró és belvízi hajóutak: 0,6 
milliárd euró), ami veszélyezteti az 
intermodális és fenntartható európai 
közlekedés létrehozását; e tekintetben 
reméli, hogy a vasúti projektekre fordított 
európai finanszírozás elsőbbséget élvez és 
növekszik azokon a területeken, ahol a 
közúti infrastruktúra már kellően fejlett;

Or. fr
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Módosítás 5
Michel Dantin

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálja a határokon átnyúló projektek és 
általában a vasúti projektek elindításának 
elhalasztására való hajlandóságot, mely 
azzal a veszéllyel jár, hogy a TEN-T 
hálózat megmarad 27 nemzeti hálózat rossz 
összeköttetésű agglomerációjának;

4. sajnálja a határokon átnyúló projektek és 
általában a vasúti projekteknek az Európai 
Unióból érkező finanszírozás hiánya, 
valamint a tagállamok finanszírozásától 
való túlságos függősége miatti 
lelassulását, mely azzal a veszéllyel jár, 
hogy a TEN-T hálózat megmarad 27 
nemzeti hálózat rossz összeköttetésű 
agglomerációjának;

Or. fr

Módosítás 6
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálja a határokon átnyúló projektek és 
általában a vasúti projektek elindításának 
elhalasztására való hajlandóságot, mely 
azzal a veszéllyel jár, hogy a TEN-T 
hálózat megmarad 27 nemzeti hálózat rossz 
összeköttetésű agglomerációjának;

4. sajnálja a határokon átnyúló projektek és 
általában a vasúti projektek elindításának 
elhalasztására való hajlandóságot, mely 
azzal a veszéllyel jár, hogy a TEN-T 
hálózat megmarad 27 nemzeti hálózat rossz 
összeköttetésű agglomerációjának, 
valamint hangsúlyozza a TEN-T 
elsőbbséget élvező projektjei és az 
intermodalitás közötti kapcsolatok 
kialakításának fontosságát;

Or. ro
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Módosítás 7
Ville Itälä

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy a TEN-T 
hálózat létrehozásakor figyelembe kell 
venni azokat a projekteket is, amelyek 
átlépik az EU belső határait. A 
határállomások fontos szerepet játszanak 
a TEN-T hálózat szempontjából, mivel e 
területen több kell egyszerű politikai 
konszenzusnál – gyakorlati megvalósítás 
szükséges ahhoz, hogy a hálózat a határ 
menti régiókban is működjön. Figyelembe 
kell venni továbbá az EU külső határainál 
található határállomásokat is.

Or. fi

Módosítás 8
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza általában a közlekedés 
és különösen a vasúti közlekedés területi, 
gazdasági és társadalmi kohézió 
biztosítása terén játszott fontos szerepét, 
valamint a hatékony közlekedés ökológiai 
jelentőségét, és felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsék elő a nagy 
sebességű vasúti infrastruktúra 
megvalósítását, amely az összes uniós 
főváros összeköttetését biztosítaná;

Or. ro
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Módosítás 9
Michel Dantin, Dominique Riquet

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
nincsen részletes tájékoztatás a közlekedési 
befektetések folyamatban lévő 
végrehajtásáról; felveti, hogy a végrehajtás 
pontosabb értékelése esetleg felderítené a 
TEN-T projektek programozott 
befektetéseinek komoly késedelmeit, és 
különösen a gazdasági válság fényében 
ragaszkodik az ütemterv pontosabb 
betartásához;

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
nincsen részletes tájékoztatás a közlekedési 
befektetések folyamatban lévő 
végrehajtásáról, valamint hogy a 
folyamatban lévő TEN-T projektek 
többsége késésben van; e tekintetben kéri 
e projektek végrehajtásának pontosabb 
értékelését, és különösen a gazdasági 
válság fényében ragaszkodik az ütemterv 
pontosabb betartásához;

Or. fr

Módosítás 10
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
nincsen részletes tájékoztatás a közlekedési 
befektetések folyamatban lévő 
végrehajtásáról; felveti, hogy a végrehajtás 
pontosabb értékelése esetleg felderítené a 
TEN-T projektek programozott 
befektetéseinek komoly késedelmeit, és 
különösen a gazdasági válság fényében 
ragaszkodik az ütemterv pontosabb 
betartásához;

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
nincsen részletes tájékoztatás a közlekedési 
befektetések folyamatban lévő 
végrehajtásáról; felveti, hogy a végrehajtás 
pontosabb értékelése esetleg felderítené a 
TEN-T projektek programozott 
befektetéseinek komoly késedelmeit, és 
különösen a gazdasági válság fényében 
ragaszkodik az ütemterv pontosabb 
betartásához; emlékezteti a Bizottságot a 
TEN-T politika jövőjéről szóló zöld 
könyvről szóló, 2009. április 22-i európai 
parlamenti állásfoglalásra, amelynek 46. 
pontjában az Európai Parlament „kéri a 
Bizottságot és az EBB-t, hogy nyújtsanak 
be éves listát a Parlamentnek és a 
Tanácsnak a specifikus, társfinanszírozott 
projektekről a regionális, kohéziós és 
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EBB-társfinanszírozású TEN-T projektek 
esetén, ahogy az a TEN-T 
társfinanszírozás esetében már működik”;

Or. en

Módosítás 11
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. különösen felhívja a figyelmet a TEN-T 
európai hozzáadott értékére, amely 
különösen nyilvánvaló a projektek 
határokon átnyúló részeiben, valamint a 
nemzeti vasúti és belvízi hajóúti 
projektekkel való összekapcsolódásában;

7. különösen felhívja a figyelmet a TEN-T 
európai hozzáadott értékére, amely 
különösen nyilvánvaló a projektek 
határokon átnyúló részeiben, valamint a 
nemzeti közúti, vasúti és belvízi hajóúti 
projektekkel való összekapcsolódásában;

Or. en

Módosítás 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a közlekedés 
számára előirányzott kohéziós és 
strukturális alapokat úgy osztják fel a 
közlekedési hálózatok és módok között, 
hogy nem veszik kellően figyelembe az 
Európai Unió célkitűzéseit;

Or. fr

Módosítás 13
Dominique Riquet

Véleménytervezet
8 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

8. ezért szorgalmazza a TEN-T számára 
összességében rendelkezésre álló források 
növelését, a kohéziós finanszírozás 
közlekedési projektekre irányuló
elkülönítése és ezen belül a TEN-T 
gerinchálózatra szánt külön összeg 
kijelölése révén, mivel ez a kohéziós
források hatékonyabb és az éghajlat-
változási és fenntartható fejlesztési uniós 
céloknak jobban megfelelő 
felhasználásához, valamint a TEN-T 
hálózat hatékonyabb megvalósításához 
vezetne.

8. ezért szorgalmazza, hogy a kohéziós
politikához kapcsolódó finanszírozás
elkülönítése során legyenek nagyobb 
figyelemmel az európai közlekedési 
politikára és különösen a TEN-T-re, 
mivel ez e források hatékonyabb és az 
éghajlat-változási és fenntartható fejlesztési 
uniós céloknak jobban megfelelő 
felhasználásához, valamint a TEN-T 
hálózat hatékonyabb megvalósításához 
vezetne; felkéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 
kohéziós politika keretében a felosztás 
tekintetében olyan követelményeket és 
feltételeket vezet be, amelyek jobban 
figyelembe veszik a közlekedési hálózatok 
európai érdekét;

Or. fr

Módosítás 14
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. ezért szorgalmazza a TEN-T számára 
összességében rendelkezésre álló források 
növelését, a kohéziós finanszírozás 
közlekedési projektekre irányuló 
elkülönítése és ezen belül a TEN-T 
gerinchálózatra szánt külön összeg 
kijelölése révén, mivel ez a kohéziós 
források hatékonyabb és az éghajlat-
változási és fenntartható fejlesztési uniós 
céloknak jobban megfelelő 
felhasználásához, valamint a TEN-T 
hálózat hatékonyabb megvalósításához 
vezetne.

8. ezért szorgalmazza a TEN-T és más 
közlekedési projektek számára 
összességében rendelkezésre álló források 
növelését és ezen belül a TEN-T 
gerinchálózatra szánt külön összeg 
kijelölését, mivel ez a kohéziós források 
hatékonyabb és az éghajlat-változási és 
fenntartható fejlesztési uniós céloknak 
jobban megfelelő felhasználásához, 
valamint a TEN-T hálózat hatékonyabb 
megvalósításához vezetne.

Or. en
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Módosítás 15
Michel Dantin

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. ezért szorgalmazza a TEN-T számára 
összességében rendelkezésre álló források 
növelését, a kohéziós finanszírozás 
közlekedési projektekre irányuló 
elkülönítése és ezen belül a TEN-T 
gerinchálózatra szánt külön összeg 
kijelölése révén, mivel ez a kohéziós 
források hatékonyabb és az éghajlat-
változási és fenntartható fejlesztési uniós 
céloknak jobban megfelelő 
felhasználásához, valamint a TEN-T 
hálózat hatékonyabb megvalósításához 
vezetne.

8. ezért szorgalmazza a TEN-T számára 
összességében rendelkezésre álló források 
növelését, a kohéziós finanszírozás 
határokon átnyúló és/vagy intermodális 
közlekedési projektekre irányuló 
elkülönítése és ezen belül a TEN-T 
gerinchálózatra szánt külön összeg 
kijelölése révén, mivel ez a kohéziós 
források hatékonyabb és az éghajlat-
változási és fenntartható fejlesztési uniós 
céloknak jobban megfelelő 
felhasználásához, valamint a TEN-T 
hálózat hatékonyabb megvalósításához 
vezetne.

Or. fr

Módosítás 16
Ville Itälä

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 
jobban kellene ügyelniük az Európai Unió 
kohéziós alapjainak hatékony 
felhasználására, mivel a hibahatár az EU 
egyes országaiban kifejezetten nagy volt; 

Or. fi

Módosítás 17
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák kiaknázása 
a közúti közlekedésben, valamint a közúti 
és más közlekedési eszközök 
összekapcsolása jelentős mértékben 
hozzájárul az energiahatékonyság és a 
közúti közlekedés biztonsága javításához, 
és felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az Unió egész területén törekedjenek 
az intelligens közlekedési rendszerek 
hatékony és összehangolt 
megvalósítására, valamint ezek 
támogatására a megfelelő források 
biztosítása révén;

Or. ro

Módosítás 18
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
jelentősebb általános érdekű projektek 
tekintetében folytatott nyilvános 
konzultációkra dolgozzon ki helyes 
gyakorlati iránymutatásokat azzal a céllal, 
hogy elkerülhetők legyenek azok a 
gyakori esetek, amikor az egyéni érdekek 
közérdekű közlekedési projekteket 
akadályoznak meg, korlátozzák az alapok 
hatékony felhasználását és lassítják a 
kohéziós és közlekedéspolitikai célok 
megvalósítását.

Or. en
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Módosítás 19
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8b. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy aknázzák ki a 2007–2013-as 
időszakra szóló pénzügyi terv félidős 
felülvizsgálatát, amely lehetőséget biztosít 
a tagállamoknak arra, hogy ismét 
áttekintsék operatív programjaikat és 
nagyobb jelentőséget biztosítsanak a
transzeurópai közlekedéssel kapcsolatos, 
elsőbbséget élvező projektjeik számára;

Or. ro


