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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

30.6.2010 A7-0189/1 

Módosítás  1 
Nathalie Griesbeck 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0189/2010 
Mathieu Grosch 
A közlekedés fenntartható jövıje 

COM(2009)0279 – 2009/2096(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. hangsúlyozza, hogy a hatékony 

módközi szállítást nem csak a 

költséghatékonysági kritériumok alapján 

kellene értékelni, hanem a 

környezetvédelemmel, a szociális és 

munkafeltételekkel, a biztonsági 

szempontokkal és a területi kohézióval 

kapcsolatos kritériumok alapján is, továbbá 

az értékelés során figyelembe kellene venni 

a különbözı szállítási módok és az európai 

országok, régiók és nagyvárosok eltérı 

technikai lehetıségeit és kiindulási szintjét; 

13. hangsúlyozza, hogy a hatékony 

módközi szállítást nemcsak a 

költséghatékonysági kritériumok alapján 

kellene értékelni, hanem a 

környezetvédelemmel (figyelembe véve 

minden szállítási mód környezetre kifejtett 

összhatását), a szociális és 

munkafeltételekkel, a biztonsági 

szempontokkal és a területi kohézióval 

kapcsolatos kritériumok alapján is, továbbá 

az értékelés során figyelembe kellene venni 

a különbözı szállítási módok és az európai 

országok, régiók és nagyvárosok eltérı 

technikai lehetıségeit és kiindulási szintjét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

30.6.2010 A7-0189/2 

Módosítás  2 
Nathalie Griesbeck 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0189/2010 
Mathieu Grosch 
A közlekedés fenntartható jövıje 

COM(2009)0279 – 2009/2096(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
32 bekezdés – d a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

   da) sürgeti, hogy az EBB politikájának 

megváltoztatása azon vállalkozásokat 

részesítse elınyben, amelyek 

termelıeszközeiket „zöldebbé” kívánják 

tenni (flottafelújítás); 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

30.6.2010 A7-0189/3 

Módosítás  3 
Gesine Meissner, Nathalie Griesbeck 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0189/2010 
Mathieu Grosch 
A közlekedés fenntartható jövıje 

COM(2009)0279 – 2009/2096(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
17 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. úgy véli, hogy a közlekedés 

meghatározó szerepet játszik az európai 

egységes piac megvalósítása, valamint a 

személyek és az áruk szabad mozgása 

tekintetében, és mindenekelıtt a vasúti 

közlekedésben az Európai Unió 

valamennyi tagállamában szabályozott 

piacnyitásra van szükség;  úgy véli, hogy a 

piac teljes megnyitása a fogyasztók javát 

szolgálja majd, és azt a közszolgáltatás 

minıségét biztosító lépéseknek, valamint a 

hatékonyság és a biztonság javítását 

szolgáló, az infrastruktúrát és a mőszaki 

átjárhatóság elérését célzó, hosszú távra 

szóló beruházási tervnek, továbbá – többek 

között társadalmi, fiskális, biztonsági és 

környezetvédelmi téren – az intramodális 

és intermodális versenytorzulás elkerülését 

célzó intézkedéseknek kellene kísérniük;  a 

külsı szociális és környezetvédelmi 

költségek internalizálását fokozatosan 

kellene megvalósítani, a szennyezıbb 

közúti és légi közlekedési módozatokkal 

kezdve;  

17. úgy véli, hogy a közlekedés 

meghatározó szerepet játszik az európai 

egységes piac megvalósítása, valamint a 

személyek és az áruk szabad mozgása 

tekintetében, és mindenekelıtt a vasúti 

közlekedésben az Európai Unió 

valamennyi tagállamában szabályozott 

piacnyitásra van szükség;  úgy véli, hogy a 

piac teljes megnyitása a fogyasztók javát 

szolgálja majd, és azt a közszolgáltatás 

minıségét biztosító lépéseknek, valamint a 

hatékonyság és a biztonság javítását 

szolgáló, az infrastruktúrát és a mőszaki 

átjárhatóság elérését célzó, hosszú távra 

szóló beruházási tervnek, továbbá – többek 

között társadalmi, fiskális, biztonsági 

téren, a szabadság, a biztonság és a jog 

érvényesülésének és a környezetvédelem 

terén – az intramodális és intermodális 

versenytorzulás elkerülését célzó 

intézkedéseknek kellene kísérniük;  a külsı 

szociális és környezetvédelmi költségek 

internalizálását fokozatosan kellene 

megvalósítani, a szennyezıbb közúti és 

légi közlekedési módozatokkal kezdve;  

Or. en 

 

 


