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Módosítás 1
Patrizia Toia
on behalf of the S&D Group

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. mivel a RED II1a azt az uniós célt 
tűzte ki, hogy 2030-ra a közlekedésben a 
megújuló energia részaránya 14% legyen, 
és a IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított fejlett 
bioüzemanyagok és biogázok részaránya 
2030-ra a közlekedési ágazat végső 
energiafogyasztásának legalább 3,5%-a 
legyen;
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/2001 irányelve (2018. 
december 11.) a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
használatának előmozdításáról (EGT-
vonatkozású szöveg)

Or. en

Módosítás 2
Patrizia Toia
on behalf of the S&D Group

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. mivel a legtöbb esetben a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamosítás a 
legenergiahatékonyabb és környezeti 
szempontból legfenntarthatóbb megoldás 
a fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésére a 
könnyűteher-szállítás során;

Or. en
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Módosítás 3
Patrizia Toia
on behalf of the S&D Group

Véleménytervezet
- 1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1b. mivel a fejlett bioüzemanyagok és 
a biometán várhatóan jelentős szerepet 
fognak játszani számos közlekedési 
ágazatban, különösen a nehézteher-
szállítás, a légi közlekedés és a tengeri 
közlekedés területén;

Or. en

Módosítás 4
Patrizia Toia
on behalf of the S&D Group

Véleménytervezet
- 1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1c. mivel a töltők száma lassabban 
növekszik, mint az elektromos járműflotta, 
és a nyilvános töltőpontok egyenlőtlenül 
oszlanak el az EU-ban, ami akadályozza 
az elektromos járművekkel történő, 
határokon átnyúló közlekedést;

Or. en

Módosítás 5
Patrizia Toia
on behalf of the S&D Group

Véleménytervezet
- 1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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-1d. mivel a töltőinfrastruktúra és a 
töltési szolgáltatások nincsenek 
harmonizálva az Unión belül, így a 
fogyasztók az elektromos járművek magas 
ára mellett magas tranzakciós 
költségekkel szembesülnek;

Or. en

Módosítás 6
Patrizia Toia
on behalf of the S&D Group

Véleménytervezet
- 1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1e. mivel a Covid19-világjárvány 
során az ellátási lánc határokon átnyúló 
zavarai rávilágítottak a közlekedési 
eljárások és jogszabályok további európai 
harmonizációjának, valamint a 
fenntartható közlekedési infrastruktúra 
kiépítésének szükségességére;

Or. en

Módosítás 7
Patrizia Toia
on behalf of the S&D Group

Véleménytervezet
- 1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1f. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy az Európai horizont 
keretében hozzanak létre új 
intézményesített európai partnerségeket a 
fenntartható és intelligens mobilitással 
kapcsolatban, például a tiszta 
hidrogénnel, a tiszta repüléssel, az 
európai vasúttal és a kulcsfontosságú 
digitális technológiákkal kapcsolatos 
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partnerségeket, amelyek az 
akkumulátorokkal és a 2Zero-val 
kapcsolatos egyéb tervezett partnerségek 
mellett fognak megvalósulni; üdvözli 
továbbá a Bizottság azon szándékát, hogy 
fontolóra veszi a nulla kibocsátású vízi 
közlekedéssel és a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású tüzelőanyagok 
értékláncával kapcsolatos partnerség 
létrehozását;

Or. en

Módosítás 8
Patrizia Toia
on behalf of the S&D Group

Véleménytervezet
- 1 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1g. üdvözli a 2020. évi új ipari 
stratégia korszerűsítéséről szóló 
közleményt1a; hangsúlyozza, hogy a 
jövőbeli válságok fényében meg kell 
erősíteni az európai ipar kapacitásait a jól 
működő értéklánc biztosítása, valamint az 
ellátási lánc hiányosságainak és 
zavarainak elkerülése érdekében;
_________________
1a A 2020. évi új iparstratégia frissítése: 
erősebb egységes piac kiépítése Európa 
fellendülése érdekében, COM (2021) 350 
végleges

Or. en

Módosítás 9
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Marco Dreosto

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szakpolitikákra van szükség a közlekedés 
fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függőségének haladéktalan csökkentése 
érdekében;

1. hangsúlyozza, hogy hatékony, 
eredményes, fenntartható és ambiciózus 
szakpolitikákra van szükség a kibocsátások 
és a közlekedés fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függésének lehető leghamarabbi 
csökkentése érdekében; úgy véli, hogy a 
fosszilis tüzelőanyagoktól való függés 
hosszú távú megszüntetésére irányuló 
célkitűzés elérése érdekében a 
technológiasemlegesség elvén alapuló, 
köztes célokat tartalmazó fokozatos 
programot kell meghatározni, és az új 
technológiákat átfogó életciklus-
értékeléssel kell értékelni;

Or. it

Módosítás 10
Massimiliano Salini, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Salvatore De Meo, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pernille Weiss, Marion Walsmann, Sara Skyttedal

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szakpolitikákra van szükség a közlekedés 
fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függőségének haladéktalan csökkentése 
érdekében;

1. elismeri, hogy a közlekedés függ a 
fosszilis tüzelőanyagoktól, és 
hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szakpolitikákra van szükség valamennyi 
közlekedési mód szén-dioxid-mentesítése 
érdekében; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el és 
hajtsanak végre koherens hosszú távú 
stratégiát a fenntartható közlekedési 
rendszerre való áttérés érdekében, és 
alakítsanak ki stabil szabályozási keretet, 
amely kiszámíthatóságot biztosít az 
érdekelt felek, a vállalkozások, a kkv-k és 
a polgárok számára;

Or. en
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Módosítás 11
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler, 
Ivars Ijabs

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szakpolitikákra van szükség a közlekedés 
fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függőségének haladéktalan csökkentése 
érdekében;

1. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
rövid és hosszú távú szakpolitikákra és 
fellépésekre van szükség a közlekedés 
fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függőségének csökkentése és végső soron 
megszüntetése érdekében, azok 
fenntartható, megújuló, nulla szén-dioxid-
kibocsátású alternatívákkal való fokozatos 
felváltása révén;

Or. en

Módosítás 12
Beata Szydło
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szakpolitikákra van szükség a közlekedés 
fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függőségének haladéktalan csökkentése 
érdekében;

1. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szakpolitikákra van szükség a közlekedés 
fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függőségének csökkentése érdekében, 
különös tekintettel az alacsony 
kibocsátású technológiákra, amelyek 
hatékony átmeneti megoldást jelentenek;

Or. en

Módosítás 13
Jakop G. Dalunde
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
szakpolitikákra van szükség a közlekedés 
fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függőségének haladéktalan csökkentése 
érdekében;

1. hangsúlyozza, hogy a 
klímasemlegesség és a szennyezőanyag-
mentességi célkitűzés elérése érdekében az 
EU-nak ambiciózus szakpolitikákra van 
szüksége ahhoz, hogy haladéktalanul 
véget vessen a közlekedés fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függőségének;

Or. en

Módosítás 14
Sandra Pereira

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat azonban arra, hogy a 
fenntartható és intelligens mobilitás a 
járművek üzemeltetéséhez használt 
energiaforrások felváltásánál jobban függ 
a hozzáférhető, interoperábilis és 
hatékony személy- és áruszállítási 
hálózatok elérhetőségétől, amelyek 
segítenek felváltani a környezetre és a 
városi rendszerek gördülékenységére 
általában károsabb, a közúti és egyéni 
közlekedést előnyben részesítő, a területi 
kohézió erősítéséhez hozzájáruló 
modelleket;

Or. pt

Módosítás 15
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Marco Dreosto

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az intelligens és 
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fenntartható mobilitásról való döntés 
során kellő figyelmet kell fordítani a 
mobilitásban részt vevő európai ipari 
ágazat versenyképességére, valamint a 
munkahelyek és a különböző iparágak 
által felhalmozott know-how védelmére;

Or. it

Módosítás 16
Massimiliano Salini, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Salvatore De Meo, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pernille Weiss, Marion Walsmann, Sara Skyttedal

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy a közlekedés 
alapvető szerepet játszik az uniós egységes 
piac jóllétének megőrzésében és 
versenyképességének megerősítésében, 
miközben biztosítja a személyek és áruk 
szabad mozgását az EU belső határain 
belül;

Or. en

Módosítás 17
Jessica Stegrud

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. ezzel összefüggésben hangsúlyozza 
a modern atomenergiában mint a 
kibocsátásmentes közlekedési ágazat 
fejlesztésének platformjában rejlő 
lehetőségeket;

Or. en
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Módosítás 18
Massimiliano Salini, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Salvatore De Meo, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pernille Weiss, Marion Walsmann, Sara Skyttedal

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. megismétli annak fontosságát, 
hogy a fenntartható és intelligens 
mobilitási stratégiában meghatározott 
szakpolitikai intézkedéseket olyan átfogó 
hatásvizsgálatokra alapozzák, amelyek 
figyelembe veszik a gazdasági, környezeti 
és társadalmi következményeket, valamint 
a felhasználók eltérő mobilitási igényeit;

Or. en

Módosítás 19
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Marco Dreosto

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az előttünk álló 
kihívások lehetőséget kínálnak az Unió 
ipari vezető szerepének betöltésére a tiszta 
technológiák, például az akkumulátorok 
vagy a hidrogén, valamint a kapcsolódó 
ipari ökoszisztémák terén; üdvözli a 
mobilitással kapcsolatos új európai 
partnerségeket a Horizont Európa 
keretében;

2. úgy véli, hogy az előttünk álló 
kihívások fő célja az Unió ipari vezető 
szerepe a tiszta technológiák, például az 
akkumulátorok, a hidrogén, a fejlett 
üzemanyagok, a közlekedési célú földgáz, 
valamint a kapcsolódó ipari ökoszisztémák 
terén is; nagy hangsúlyt fektet egy olyan 
célkitűzésre, amely soha nem lehet 
másodlagos, azaz arra, hogy minden 
uniós polgár számára megfizethető 
mobilitási megoldásokat biztosítsanak, 
amelyek valamennyi társadalmi csoport 
befogadására irányulnak, és amelyek 
semmilyen módon nem növelik a 
tehetősebb és a nagyobb pénzügyi 
nehézségekkel küzdő emberek lehetőségei 
közötti különbségeket; üdvözli az Európai 
horizont keretében a mobilitással 
kapcsolatos új európai partnerségeket, 



PE692.766v01-00 12/61 AM\1231160HU.docx

HU

amelyek célja a technológiai szuverenitás 
megvalósítása és az innováció folyamatos 
ellenőrzése ezen a területen;

Or. it

Módosítás 20
Jakop G. Dalunde
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az előttünk álló 
kihívások lehetőséget kínálnak az Unió 
ipari vezető szerepének betöltésére a tiszta 
technológiák, például az akkumulátorok 
vagy a hidrogén, valamint a kapcsolódó 
ipari ökoszisztémák terén; üdvözli a 
mobilitással kapcsolatos új európai 
partnerségeket a Horizont Európa 
keretében;

2. úgy véli, hogy a közlekedési ágazat 
ökológiai átállása lehetőséget kínál arra, 
hogy az Unió ipari vezető szerepet töltsön 
be a kibocsátásmentes termékek, 
szolgáltatások, technológiák és 
innovációk, például a körforgásos, 
fenntartható és etikailag felelős 
akkumulátor-értéklánc, az innovatív 
megosztott mobilitás és a jobb 
ügyfélszolgáltatások terén, különösen a 
fogyatékossággal élők számára, a 
torlódások csökkentése, a megújuló 
hidrogén, valamint a kapcsolódó ipari 
ökoszisztémák tekintetében; üdvözli a 
fenntartható mobilitással kapcsolatos új 
európai partnerségeket az Európai 
horizont keretében; rámutat a polgárok, a 
fogyasztói szervezetek és a szociális 
partnerek nyílt és korai bevonásának 
szükségességére a kutatási és innovációs 
folyamatokba annak biztosítása 
érdekében, hogy a fejlett technológiák és 
innovációk megfeleljenek a társadalmi 
igényeknek;

Or. en

Módosítás 21
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
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2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az előttünk álló 
kihívások lehetőséget kínálnak az Unió 
ipari vezető szerepének betöltésére a tiszta 
technológiák, például az akkumulátorok 
vagy a hidrogén, valamint a kapcsolódó 
ipari ökoszisztémák terén; üdvözli a 
mobilitással kapcsolatos új európai 
partnerségeket a Horizont Európa 
keretében;

2. úgy véli, hogy az előttünk álló 
kihívások lehetőséget kínálnak az Unió 
ipari vezető szerepének betöltésére a tiszta 
technológiák, például az akkumulátorok 
vagy a hidrogén, valamint a kapcsolódó 
ipari ökoszisztémák terén; üdvözli a 
mobilitással kapcsolatos új európai 
partnerségeket az Európai horizont 
keretében; ösztönzi a bizottságokat, hogy 
folytassák a kibocsátásmentes repüléssel 
foglalkozó szövetség létrehozását, hogy a 
Tiszta Égbolt keretében már meglévő 
beruházásokra építve fokozzák az olyan 
forradalmi légijármű-technológiákra való 
felkészültséget, mint a hidrogénalapú és 
az elektromos légi közlekedés, ugyanakkor 
teremtsenek kiegészítő szinergiákat a 
meglévő és a jövőbeli szövetségekkel.

Or. en

Módosítás 22
Massimiliano Salini, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Salvatore De Meo, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az előttünk álló 
kihívások lehetőséget kínálnak az Unió 
ipari vezető szerepének betöltésére a tiszta 
technológiák, például az akkumulátorok 
vagy a hidrogén, valamint a kapcsolódó 
ipari ökoszisztémák terén; üdvözli a 
mobilitással kapcsolatos új európai 
partnerségeket a Horizont Európa 
keretében;

2. úgy véli, hogy az előttünk álló 
kihívások – különösen a Covid19-
világjárványt követően – lehetőséget 
kínálnak az Unió ipari vezető szerepének 
betöltésére a tiszta technológiák, például a 
gáznemű üzemanyagok, az akkumulátorok 
vagy a hidrogén, valamint a kapcsolódó 
ipari ökoszisztémák terén a 
munkahelyteremtés és a stratégiai 
értékláncok támogatása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy az Unió stratégiai 
autonómiájának elérése érdekében el kell 
kerülni a külső beszállítóktól való függést 
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a stratégiai ágazatokban; üdvözli a 
mobilitással kapcsolatos új európai 
partnerségeket a Horizont Európa 
keretében, valamint a kritikus fontosságú 
nyersanyagokra vonatkozó uniós 
stratégiát;

Or. en

Módosítás 23
Sandra Pereira

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az előttünk álló 
kihívások lehetőséget kínálnak az Unió 
ipari vezető szerepének betöltésére a tiszta 
technológiák, például az akkumulátorok 
vagy a hidrogén, valamint a kapcsolódó 
ipari ökoszisztémák terén; üdvözli a 
mobilitással kapcsolatos új európai 
partnerségeket a Horizont Európa 
keretében;

2. úgy véli, hogy az előttünk álló 
kihívások lehetőséget kínálnak arra, hogy 
fokozzuk a közberuházásokat a tiszta 
technológiák, például az akkumulátorok 
vagy a hidrogén, valamint a kapcsolódó 
ipari ökoszisztémák fejlesztését célzó ipari 
bázis erősítése érdekében; kiemeli a 
mobilitás és a technológia közötti 
kapcsolatban rejlő lehetőséget, 
középpontba helyezve a közberuházások – 
köztük az uniós finanszírozás – 
létfontosságú szerepét, amelyet még 
hatékonyabbá tesz a rugalmasságnak a 
különböző tematikus területekről 
származó eszközökkel való ötvözése és 
alkalmazása;

Or. pt

Módosítás 24
Patrizia Toia
on behalf of the S&D Group

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az előttünk álló 2. úgy véli, hogy az előttünk álló 
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kihívások lehetőséget kínálnak az Unió 
ipari vezető szerepének betöltésére a tiszta 
technológiák, például az akkumulátorok 
vagy a hidrogén, valamint a kapcsolódó 
ipari ökoszisztémák terén; üdvözli a 
mobilitással kapcsolatos új európai 
partnerségeket a Horizont Európa 
keretében;

kihívások lehetőséget kínálnak az Unió 
ipari vezető szerepének betöltésére a tiszta 
technológiák, például az akkumulátorok és 
a fejlett bioüzemanyagok és biogázok, 
valamint a kapcsolódó ipari ökoszisztémák 
terén; e tekintetben emlékeztet a közös 
érdeket szolgáló fontos projektek (IPCEI) 
mint az áttörést jelentő innováció 
támogatását célzó kezdeményezések 
jelentőségére; üdvözli a mobilitással 
kapcsolatos új európai partnerségeket az 
Európai horizont keretében;

Or. en

Módosítás 25
Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, 
Dragoș Pîslaru

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az előttünk álló 
kihívások lehetőséget kínálnak az Unió 
ipari vezető szerepének betöltésére a tiszta 
technológiák, például az akkumulátorok 
vagy a hidrogén, valamint a kapcsolódó 
ipari ökoszisztémák terén; üdvözli a 
mobilitással kapcsolatos új európai 
partnerségeket a Horizont Európa 
keretében;

2. Úgy véli, hogy az előttünk álló 
kihívások számos lehetőséget kínálnak az 
Unió ipari vezető szerepének 
fenntartására és növelésére a tiszta 
technológiák, például az akkumulátorok, a 
hidrogén, a fejlett bioüzemanyagok és -
gázok, valamint a kapcsolódó ipari 
ökoszisztémák terén, célzott K+F 
beruházások és a kkv-k számára nyújtott 
célzott beruházások révén; üdvözli a 
mobilitással kapcsolatos új európai 
partnerségeket az Európai horizont 
keretében;

Or. en

Módosítás 26
Jakop G. Dalunde
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a fenntartható, 
környezetbarát és intelligens mobilitás 
megvalósításához köz- és magánadatok 
felhasználására van szükség az alapvető 
jogok és az adatvédelmi rendelkezések 
teljes körű tiszteletben tartása mellett; 
fokozott nyitottságra és együttműködésre 
szólít fel valamennyi érdekelt fél részéről; 
megjegyzi, hogy a piaci verseny a jólét 
egyik hajtóereje, és a nem személyes 
adatok silóinak megnyitására irányuló 
ösztönzőket szorgalmaz;

Or. en

Módosítás 27
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Marco Dreosto

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a mobilitással 
kapcsolatos új technológiai döntések 
elfogadásának ösztönzőként kell 
szolgálnia az európai vállalkozások 
számára, és nem szabad, hogy az EU-t 
veszélyes importnak és harmadik felektől 
való technológiai függőségnek tegye ki, 
ezáltal korlátozva az EU stratégiai 
autonómiáját;

Or. it

Módosítás 28
Jessica Stegrud

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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2a. hangsúlyozza azonban, hogy az 
akkumulátor- és hidrogénmegoldások 
mindaddig nem csökkentik a szén-dioxid-
kibocsátást, amíg az energiaforrás 
fosszilis vagy részben fosszilis;

Or. en

Módosítás 29
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Marco Dreosto

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós 
szintű digitalizáción, adatmegosztáson és 
interoperábilis szabványokon alapuló 
mobilitási rendszer alkalmas arra, hogy a 
közlekedést intelligensebbé és tisztábbá 
tegye;

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós 
szintű digitalizáción, adatmegosztáson és 
interoperábilis szabványokon alapuló 
mobilitási rendszer alkalmas arra, hogy a 
közlekedést intelligensebbé és tisztábbá 
tegye; úgy véli, hogy alapvető fontosságú 
a közlekedési infrastruktúra strukturális 
elemeinek fenntartása, mielőtt 
továbblépnénk az infrastruktúra fokozott 
digitalizálása felé; úgy véli, hogy először 
is nagy mértékben fel kell gyorsítani egy 
Európa-szerte széles körben elterjedt és 
stabil szupergyors (5G és 6G) 
internethálózat fejlesztését egy valóban 
digitális és biztonságos mobilitási rendszer 
létrehozása érdekében;

Or. it

Módosítás 30
Massimiliano Salini, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Salvatore De Meo, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pernille Weiss, Marion Walsmann, Sara Skyttedal

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós 3. hangsúlyozza, hogy egy uniós 
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szintű digitalizáción, adatmegosztáson és 
interoperábilis szabványokon alapuló 
mobilitási rendszer alkalmas arra, hogy a 
közlekedést intelligensebbé és tisztábbá 
tegye;

szintű digitalizáción, adatmegosztáson és 
interoperábilis szabványokon alapuló 
mobilitási rendszer alkalmas arra, hogy a 
közlekedést intelligensebbé, tisztábbá és 
hatékonyabbé tegye; kiemeli az uniós 
űradatokban, az űralapú 
szolgáltatásokban és az összes közlekedési 
módra kiterjedő kommunikációban rejlő 
lehetőségeket hatékonyságuk, 
fenntarthatóságuk és biztonságuk 
növelése szempontjából;

Or. en

Módosítás 31
Patrizia Toia
on behalf of the S&D Group

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós 
szintű digitalizáción, adatmegosztáson és 
interoperábilis szabványokon alapuló 
mobilitási rendszer alkalmas arra, hogy a 
közlekedést intelligensebbé és tisztábbá 
tegye;

3. hangsúlyozza, hogy az uniós szintű 
digitalizáción, adatmegosztáson és 
interoperábilis szabványokon alapuló 
mobilitási rendszer hatékony 
megszervezése felettébb alkalmas arra, 
hogy a közlekedést intelligensebbé és 
tisztábbá tegye; emlékeztet arra, hogy e 
tekintetben foglalkozni kell a 
kiberbiztonsággal és a felhasználói adatok 
védelmével;

Or. en

Módosítás 32
Sven Schulze

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós 
szintű digitalizáción, adatmegosztáson és 

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós 
szintű digitalizáción, adatmegosztáson és 
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interoperábilis szabványokon alapuló 
mobilitási rendszer alkalmas arra, hogy a 
közlekedést intelligensebbé és tisztábbá 
tegye;

interoperábilis szabványokon alapuló 
mobilitási rendszer alkalmas arra, hogy a 
közlekedést intelligensebbé és tisztábbá 
tegye; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, 
hogy a jövőbeli közlekedési rendszernek 
több, megbízhatóan összekapcsolható 
intermodális elemet kell tartalmaznia;

Or. de

Módosítás 33
Jakop G. Dalunde
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós 
szintű digitalizáción, adatmegosztáson és 
interoperábilis szabványokon alapuló 
mobilitási rendszer alkalmas arra, hogy a 
közlekedést intelligensebbé és tisztábbá 
tegye;

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós 
szintű digitalizáción, adatmegosztáson és 
interoperábilis szabványokon alapuló 
mobilitási rendszer alkalmas arra, hogy a 
közlekedést intelligensebbé és zöldebbé 
tegye; üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy biztosítja, 
hogy ezek a fejlemények igazságos 
átmenetet jelentsenek a közlekedési 
dolgozók számára;

Or. en

Módosítás 34
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler, 
Ivars Ijabs

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós 
szintű digitalizáción, adatmegosztáson és 
interoperábilis szabványokon alapuló 
mobilitási rendszer alkalmas arra, hogy a 
közlekedést intelligensebbé és tisztábbá 

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós 
szintű digitalizáción, adatmegosztáson és 
interoperábilis szabványokon alapuló 
mobilitási rendszer alkalmas arra, hogy a 
közlekedést intelligensebbé és tisztábbá 
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tegye; tegye, valamint csökkentse a 
zajszennyezést és fokozza a használók 
biztonságát;

Or. en

Módosítás 35
Sandra Pereira

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós 
szintű digitalizáción, adatmegosztáson és 
interoperábilis szabványokon alapuló 
mobilitási rendszer alkalmas arra, hogy a 
közlekedést intelligensebbé és tisztábbá 
tegye;

3. hangsúlyozza, hogy a digitalizáció, 
az adatmegosztás és az interoperabilitási 
szabványok lehetőséget kínálnak a 
mobilitás intelligensebbé és tisztábbá 
tételére, ugyanakkor tiszteletben kell 
tartaniuk a magánélethez és az 
adatvédelemhez való jogot is;

Or. pt

Módosítás 36
Beata Szydło
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az uniós 
közlekedés átalakítása során figyelembe 
kell venni az uniós tagállamok eltérő 
rendszer- és infrastruktúrafejlesztési 
szintjeit; hangsúlyozza, hogy e 
különbségek figyelmen kívül hagyása a 
digitalizációval és a kibocsátásokkal 
kapcsolatos politikák végrehajtása során 
növelheti a tagállamok közötti 
különbségeket és alááshatja a kohéziós 
politika elvét;

Or. en
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Módosítás 37
Jakop G. Dalunde
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a közlekedés 
digitalizálásához nyújtott állami 
támogatásnak olyan intézkedésekre kell 
irányulnia, amelyek hozzájárulnak az 
Unió energiával, éghajlattal és 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
céljainak eléréséhez is, különös tekintettel 
az ágazat energiahatékonyságának 
növelésére;

Or. en

Módosítás 38
Patrizia Toia
on behalf of the S&D Group

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
közlekedési infrastruktúra kiteljesítése, 
különösen az árufuvarozási ágazatban, 
elengedhetetlen az ipari növekedés, a 
fejlődés és a versenyképesség 
támogatásához valamennyi európai 
régióban;

Or. en

Módosítás 39
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler, 
Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a Galileo GNSS 
egyre növekvő szerepét a belvízi, tengeri és 
légi forgalom elősegítésében, és 
hangsúlyozza annak fontosságát az 
automatizált járművek fejlesztésében és 
bevezetésében;

Or. en

Módosítás 40
Patrizia Toia
on behalf of the S&D Group

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy a fenntartható és 
intelligens mobilitás felé történő 
elmozdulás során figyelembe kell venni 
annak társadalmi következményeit, 
különösen az energiaszegénységre 
gyakorolt hatást; az uniós stratégia 
valamennyi vonatkozó kiemelt 
kezdeményezésében el kell kerülni és 
kezelni kell az alacsony jövedelmű 
háztartásokra a fenntartható mobilitási 
eszközök megfizethetősége tekintetében 
gyakorolt esetleges negatív 
következményeket; hasonlóképpen 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
biztosítsák a fenntartható mobilitáshoz 
való hozzáférést valamennyi olyan 
európai terület számára, mint a szigetek, a 
legkülső régiók, a gyéren lakott vagy 
vidéki területek, amelyek összeköttetése 
vagy kizárólag a légi és/vagy tengeri 
közlekedéstől, illetve főként a 
magánközlekedéstől függ;

Or. en
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Módosítás 41
Jakop G. Dalunde
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. a digitalizáció óriási előnyökkel 
járhat általában a közlekedési ágazat, és 
különösen a vasút számára; felhívja a 
Bizottságot, hogy tegye lehetővé az 
európai vasutakra vonatkozó egyablakos 
jegyértékesítési megoldásokat az ITS-
irányelv közelgő felülvizsgálata keretében;

Or. en

Módosítás 42
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler, 
Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza a digitális 
infrastruktúra legmagasabb szintű 
megbízhatóságának és teljesítményének 
fontosságát, különösen az 5G-n keresztül, 
amely számos olyan megoldást és 
szolgáltatást kínál, amelyek hozzájárulnak 
az érintett ágazatokban a magasabb szintű 
automatizálás eléréséhez;

Or. en

Módosítás 43
Beata Szydło
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
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3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a közlekedés 
alapvető funkciójának – az árukhoz és 
helyekhez való hozzáférést, valamint a 
személyek és áruk szabad mozgását 
lehetővé tevő mobilitásnak – továbbra is 
szakpolitikai prioritásnak kell maradnia;

Or. en

Módosítás 44
Patrizia Toia
on behalf of the S&D Group

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. úgy véli, hogy az Uniónak jobban 
fel kell mérnie az energiával kapcsolatos 
uniós K+F+I finanszírozás hatását, 
különösen az uniós gazdasági 
helyreállítás összefüggésében, annak 
biztosítása érdekében, hogy az uniós és a 
nemzeti prioritások összhangban legyenek 
a stratégiai energiatechnológiai tervekkel 
és a nemzeti energia- és klímatervekkel a 
magántőke-bevonás és az innováció 
fellendítése céljából;

Or. en

Módosítás 45
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler, 
Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. határozottan hisz abban, hogy a 
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mesterséges intelligencia hozzájárulhat a 
különböző közlekedési módokból 
származó légszennyezés csökkentéséhez, 
hatékonyságának és biztonságának 
növeléséhez, a kutatáshoz és 
kísérletezéshez, valamint a forgalom 
racionalizálásához;

Or. en

Módosítás 46
Jakop G. Dalunde
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. a multimodális jegyértékesítés 
ösztönzőleg hathat a tömegközlekedésre, 
és előnyt kovácsolhat az 
interoperabilitásból és az adatbázisok 
összekapcsolásából; ezért nyílt 
szabványokra és iránymutatásokra szólít 
fel az összekapcsolhatóság biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 47
Jakop G. Dalunde
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. hangsúlyozza, hogy a biztonság és 
a védelem közös szintjének biztosítása 
érdekében ki kell építeni a járművek 
közötti, illetve a járművek és az 
infrastruktúra közötti kapcsolódást, 
függetlenül a szolgáltató harmadik 
felektől; felszólít a V2X-alkalmazások és a 
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kötelező kiberbiztonsági követelmények 
közötti interoperabilitás biztosítására;

Or. en

Módosítás 48
Jakop G. Dalunde
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. kiemeli, hogy a közlekedési ágazat 
fokozott digitalizációja több 
kiberbiztonsági kockázatnak felel meg; 
felszólít ezért a kiberbiztonsági 
minimumkövetelmények biztosítására a 
teljes ipari ökoszisztéma mentén, ideértve 
többek között az Unión kívüli székhelyű 
beszállítókat is;

Or. en

Módosítás 49
Jakop G. Dalunde
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a megújuló energia 
arányának a közlekedési ágazatban 
történő növelésére irányuló holisztikus 
megközelítésre, amely ágazatban az 
elektromos járművek további 
fejlesztésének és bevezetésének 
kulcsszerepet kell játszania;

4. holisztikus megközelítést 
szorgalmaz a kibocsátásmentes mobilitás 
előmozdítása érdekében, amely a modális 
váltáson és a következő, egymásra épülő 
prioritásokon alapul: 
energiahatékonyság, közvetlen megújuló 
villamosítás és fenntartható megújuló 
energiaforrásokon alapuló üzemanyagok 
csak a klímasemlegesség elérését szolgáló 
alternatívákkal nem rendelkező 
alkalmazások esetében; a fenntartható 
megújuló energia részarányának a 
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közlekedési ágazatban való növelésével 
összefüggésben úgy véli, 
hogy kulcsfontosságú szerepet kell 
játszania az elektromos járművek további 
fejlesztésének és bevezetésének, amelyhez 
közvetlen és arányos további 
megújulóenergia-kapacitásnak kell 
társulnia;

Or. en

Módosítás 50
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a megújuló energia 
arányának a közlekedési ágazatban történő 
növelésére irányuló holisztikus 
megközelítésre, amely ágazatban az 
elektromos járművek további 
fejlesztésének és bevezetésének 
kulcsszerepet kell játszania;

4. felszólít a megújuló energia 
arányának a közlekedési ágazatban történő 
növelésére irányuló holisztikus 
megközelítésre, amely ágazatban az 
elektromos járművek további 
fejlesztésének és bevezetésének 
kulcsszerepet kell játszania; ezenkívül a 
közlekedésben használt megújuló 
energiára vonatkozó célkitűzések – 
például a járművekre vonatkozó CO2-
szabványok – meghatározása kiegészíti a 
nulla kibocsátású járművek előmozdítását 
célzó jogalkotási eszközöket; a 
kibocsátásmentes járművek előmozdítása 
más környezetvédelmi célkitűzésekhez is 
hozzá fog járulni, például a helyi levegő- 
és zajszennyezés csökkentéséhez;

Or. en

Módosítás 51
Patrizia Toia
on behalf of the S&D Group

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a megújuló energia 
arányának a közlekedési ágazatban 
történő növelésére irányuló holisztikus 
megközelítésre, amely ágazatban az 
elektromos járművek további 
fejlesztésének és bevezetésének 
kulcsszerepet kell játszania;

4. holisztikus és integrált 
megközelítést szorgalmaz a teljes szén-
dioxid-kibocsátás csökkentése, valamint a 
megújuló üzemanyagok és a megújuló 
energia arányának növelése érdekében a 
közlekedési ágazatban, ahol az elektromos 
járművek további fejlesztésének és 
bevezetésének kulcsszerepet kell játszania, 
és ezért felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül a RED II. irányelvben2a a 
villamosításra vonatkozóan előirányzott 
ösztönzőket;
_________________
2a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/2001 irányelve (2018. 
december 11.) a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
használatának előmozdításáról (EGT-
vonatkozású szöveg)

Or. en

Módosítás 52
Massimiliano Salini, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Salvatore De Meo, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pernille Weiss, Marion Walsmann, Sara Skyttedal

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a megújuló energia 
arányának a közlekedési ágazatban történő 
növelésére irányuló holisztikus 
megközelítésre, amely ágazatban az 
elektromos járművek további 
fejlesztésének és bevezetésének 
kulcsszerepet kell játszania;

4. a technológiasemlegesség elvén és 
az életciklus-értékelésen alapuló 
holisztikus megközelítést szorgalmaz a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású energia arányának növelése 
érdekében a közlekedési ágazatban, ahol 
az alacsony és nulla kibocsátású járművek 
további fejlesztésének és bevezetésének 
kulcsszerepet kell játszania; az elektromos 
járművek további fejlesztésének és 
bevezetésének szintén kulcsszerepet kell 
játszania;
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Or. en

Módosítás 53
Sven Schulze

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a megújuló energia 
arányának a közlekedési ágazatban történő 
növelésére irányuló holisztikus 
megközelítésre, amely ágazatban az 
elektromos járművek további 
fejlesztésének és bevezetésének 
kulcsszerepet kell játszania;

4. felszólít a megújuló energia 
arányának a közlekedési ágazatban történő 
növelésére irányuló holisztikus 
megközelítésre, amely ágazatban az 
elektromos járművek további 
fejlesztésének és bevezetésének 
kulcsszerepet kell játszania; felhívja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra az 
alacsony vagy nulla kibocsátású alternatív 
üzemanyagokat is;

Or. de

Módosítás 54
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Marco Dreosto

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a megújuló energia 
arányának a közlekedési ágazatban 
történő növelésére irányuló holisztikus 
megközelítésre, amely ágazatban az 
elektromos járművek további 
fejlesztésének és bevezetésének 
kulcsszerepet kell játszania;

4. felszólít a 
technológiasemlegességen alapuló 
holisztikus megközelítésre a megújuló 
energia részarányának növelése 
érdekében a közlekedési ágazatban, ahol 
az elektromos és üzemanyagcellás 
járművek továbbfejlesztésének, 
bevezetésének és költséghatékonyságának 
támogató szerepet kell játszania;

Or. it

Módosítás 55
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Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler, Ivars Ijabs

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a megújuló energia 
arányának a közlekedési ágazatban történő 
növelésére irányuló holisztikus 
megközelítésre, amely ágazatban az 
elektromos járművek további 
fejlesztésének és bevezetésének 
kulcsszerepet kell játszania;

4. felszólít a teljes szén-dioxid-
kibocsátás csökkentésére és a megújuló 
energia arányának a közlekedési ágazatban 
történő növelésére irányuló holisztikus 
megközelítésre, amely ágazatban az 
akkumulátoros elektromos járművek és 
hidrogéncellás járművek további 
fejlesztésének és bevezetésének 
kulcsszerepet kell játszania;

Or. en

Módosítás 56
Sandra Pereira

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a megújuló energia 
arányának a közlekedési ágazatban történő 
növelésére irányuló holisztikus 
megközelítésre, amely ágazatban az 
elektromos járművek további 
fejlesztésének és bevezetésének 
kulcsszerepet kell játszania;

4. felszólít a megújuló energia 
arányának a közlekedési ágazatban történő 
növelésére irányuló holisztikus 
megközelítésre, amely ágazatban a nem 
szennyező energiaforrásokkal hajtott 
járművek további fejlesztésének és 
bevezetésének kulcsszerepet kell játszania;

Or. pt

Módosítás 57
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Christophe Grudler, Ivars Ijabs

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a belső égésű 
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motorok energiahatékonysága 
növelésének fontosságát a közlekedésből 
származó kibocsátások csökkentése 
érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy 
mielőbb vezesse be az új EURO 7 
kibocsátási szabványokat, és határozzon 
meg egy uniós szintű kivezetési időpontot 
az új benzin- és dízelüzemű gépkocsik 
értékesítésére azzal a végső céllal, hogy 
azokat nulla szén-dioxid-kibocsátású 
alternatívákkal váltsák fel;

Or. en

Módosítás 58
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler, 
Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. üdvözli a Bizottság azon 
célkitűzését, hogy 2030-ra megkétszerezze 
a nagy sebességű vasúti forgalmat; 
hangsúlyozza, hogy az Unión belüli 
határokon átnyúló mobilitás 
fenntarthatóbbá tétele érdekében 
mihamarabb teljesen ki kell építeni a 
TEN-T nagy sebességű vasúti hálózatot;

Or. en

Módosítás 59
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
hajtsák végre a tiszta energiáról szóló 
csomagot a közlekedési ágazat szén-

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
mihamarabb hajtsák végre a tiszta 
energiáról szóló csomagot, és felszólítja a 
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dioxid-mentesítéséhez szükséges, 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia termelésének és 
kezelésének megkönnyítése érdekében;

Bizottságot, hogy az „Irány az 55%!” 
intézkedéscsomag keretében terjessze elő 
a vonatkozó energiaügyi és éghajlat-
politikai jogszabályok ambiciózus 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
megkönnyítse a klímasemlegesség 
eléréséhez és a közlekedési ágazatban a 
szennyezőanyag-mentességi célkitűzés 
eléréséhez szükséges, megújuló 
energiaforrásokból előállított, 
megnövekedett mennyiségű további 
villamos energia termelését, integrálását 
és kezelését;

Or. en

Módosítás 60
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Marco Dreosto

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
hajtsák végre a tiszta energiáról szóló 
csomagot a közlekedési ágazat szén-
dioxid-mentesítéséhez szükséges, 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia termelésének és 
kezelésének megkönnyítése érdekében;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
kövessék nyomon a tiszta energiáról szóló 
csomag jelenlegi állását, és szükség esetén 
hajtsák végre azt a közlekedési ágazat 
fenntarthatóbbá tétele szempontjából 
fontos megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia termelésének és 
kezelésének megkönnyítése érdekében;

Or. it

Módosítás 61
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
hajtsák végre a tiszta energiáról szóló 

5. felszólítja a tagállamokat, hogy az 
energiarendszerek megfelelő 
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csomagot a közlekedési ágazat szén-
dioxid-mentesítéséhez szükséges, megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia termelésének és kezelésének 
megkönnyítése érdekében;

rugalmassági kapacitással való ellátása 
révén hajtsák végre a tiszta energiáról 
szóló csomagot a közlekedési ágazat szén-
dioxid-mentesítéséhez szükséges, megújuló 
energia termelésének és kezelésének 
megkönnyítése érdekében;

Or. en

Módosítás 62
Sandra Pereira

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
hajtsák végre a tiszta energiáról szóló 
csomagot a közlekedési ágazat szén-
dioxid-mentesítéséhez szükséges, megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia termelésének és kezelésének 
megkönnyítése érdekében;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
segítsék elő a közlekedési ágazat szén-
dioxid-mentesítéséhez szükséges, megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia termelését és kezelését;

Or. pt

Módosítás 63
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
hajtsák végre a tiszta energiáról szóló 
csomagot a közlekedési ágazat szén-
dioxid-mentesítéséhez szükséges, 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia termelésének és 
kezelésének megkönnyítése érdekében;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
hajtsák végre a tiszta energiáról szóló 
csomagot a közlekedési ágazatban a szén-
dioxid-csökkentéshez szükséges, megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia termelésének és kezelésének 
megkönnyítése érdekében;

Or. en
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Módosítás 64
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler, 
Ivars Ijabs

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
hajtsák végre a tiszta energiáról szóló 
csomagot a közlekedési ágazat szén-
dioxid-mentesítéséhez szükséges, megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia termelésének és kezelésének 
megkönnyítése érdekében;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
haladéktalanul hajtsák végre a tiszta 
energiáról szóló csomagot a közlekedési 
ágazat szén-dioxid-mentesítéséhez 
szükséges, megújuló energia termelésének 
és kezelésének jelentős növelése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 65
Massimiliano Salini, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Salvatore De Meo, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pernille Weiss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
hajtsák végre a tiszta energiáról szóló 
csomagot a közlekedési ágazat szén-
dioxid-mentesítéséhez szükséges, megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia termelésének és kezelésének 
megkönnyítése érdekében;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
hajtsák végre a tiszta energiáról szóló 
csomagot a közlekedési ágazat szén-
dioxid-mentesítéséhez szükséges, megújuló 
energia termelésének és kezelésének 
megkönnyítése érdekében;

Or. en

Módosítás 66
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
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5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. szorgalmazza az Európai 
horizont3a keretében működő közös 
vállalkozások létrehozásáról szóló tanácsi 
rendelet gyors elfogadását az új európai 
partnerségek létrehozása érdekében, 
ugyanakkor úgy véli, hogy a fenntartható 
és intelligens mobilitás terén a 
partnerségek számára javasolt 
összegeknek összhangban kell lenniük az 
intelligens és fenntartható mobilitásra 
vonatkozó stratégiában meghatározott 
hosszú távú célkitűzésekkel, és ezért 
felkéri a Bizottságot, hogy tárja fel a 
partnerségekhez való köz- és 
magánszférabeli hozzájárulások 
maximalizálását lehetővé tevő összes 
lehetséges szinergiát; úgy véli, hogy az 
akkumulátorokkal kapcsolatos 
partnerségnek ki kell terjednie az olyan 
könnyű közlekedési eszközök 
akkumulátoraira is, mint az elektromos 
kerékpárok és robogók; hangsúlyozza 
továbbá, hogy a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagok 
értékláncával kapcsolatos tervezett 
szövetségnek valamennyi közlekedési 
módra ki kell terjednie;
_________________
3a A közös vállalkozásoknak a Horizont 
Európa keretében történő létrehozásáról 
szóló TANÁCSI RENDELETRE irányuló 
javaslat, COM(2021)0087.

Or. en

Módosítás 67
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a Covid19 
által kiváltott gazdasági válság óriási 
hatást gyakorolt a beruházásokra;

Or. en

Módosítás 68
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvében rejlő 
lehetőségek kiaknázását célzó 
intézkedésekre a digitalizáció és a 
villamosítás lehetőségeinek bővítése 
révén;

6. üdvözli a stratégia azon szándékát, 
hogy az energiahatékonyságot 
kritériumként alkalmazza a megfelelő 
technológiák kiválasztásának 
rangsorolásához, a teljes életciklust 
figyelembe véve; ezért olyan intézkedések 
bevezetését szorgalmazza, amelyek az 
energiahatékonyság elsődlegessége 
elvének kiaknázását célozzák valamennyi 
érintett jogszabályban, különösen azáltal, 
hogy előmozdítják a kibocsátásmentes 
mobilitást, amely elsősorban az 
energiahatékonyság és a megtakarítások 
lépcsőzetes prioritásán alapul, ezt követi a 
megújuló energiaforrások közvetlen 
villamosítása és végül a fenntartható 
megújuló energiaforrásokon alapuló 
üzemanyagok csak azon alkalmazások 
esetében történő alkalmazása, amelyek 
nem rendelkeznek alternatívákkal a 
kibocsátásmentesség eléréséhez;

Or. en

Módosítás 69
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Marco Dreosto

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvében rejlő 
lehetőségek kiaknázását célzó 
intézkedésekre a digitalizáció és a 
villamosítás lehetőségeinek bővítése révén;

6. felszólít az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvében rejlő 
lehetőségek kiaknázását célzó 
intézkedésekre a digitalizáció és az új 
mobilitási megoldások lehetőségeinek 
bővítése révén; kéri, hogy valamennyi 
fenntartható mobilitási alkalmazásban 
vegyék figyelembe a termékek életciklus-
értékelését;

Or. it

Módosítás 70
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvében rejlő 
lehetőségek kiaknázását célzó 
intézkedésekre a digitalizáció és a 
villamosítás lehetőségeinek bővítése révén;

6. intézkedéseket szorgalmaz a 
fenntarthatóságban és az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvében rejlő lehetőségek kiaknázására, 
valamint valamennyi közlekedéstípus 
kibocsátásának csökkentésére a 
digitalizációból, a körforgásos 
gazdaságból és a villamosításból fakadó 
lehetőségek fellendítése révén;

Or. en

Módosítás 71
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvében rejlő 

6. felszólítja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatokat a 
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lehetőségek kiaknázását célzó 
intézkedésekre a digitalizáció és a 
villamosítás lehetőségeinek bővítése révén;

fenntarthatóságban és az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvében rejlő lehetőségek kiaknázására a 
digitalizációból, a körforgásos 
gazdaságból és a villamosításból fakadó 
lehetőségek fellendítése révén;

Or. en

Módosítás 72
Massimiliano Salini, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Salvatore De Meo, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pernille Weiss, Marion Walsmann, Sara Skyttedal

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvében rejlő 
lehetőségek kiaknázását célzó 
intézkedésekre a digitalizáció és a 
villamosítás lehetőségeinek bővítése 
révén;

6. intézkedéseket szorgalmaz a 
fenntarthatóságban és az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvében rejlő lehetőségek kiaknázására a 
digitalizációból és a közlekedési ágazat 
dekarbonizációjából fakadó lehetőségek 
bővítése révén;

Or. en

Módosítás 73
Sandra Pereira

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvében rejlő 
lehetőségek kiaknázását célzó 
intézkedésekre a digitalizáció és a 
villamosítás lehetőségeinek bővítése 
révén;

6. intézkedéseket szorgalmaz a 
fenntarthatóságban és az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvében rejlő lehetőségek kiaknázására a 
digitalizációból fakadó lehetőségek 
bővítése révén;

Or. pt
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Módosítás 74
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kiemeli, hogy a kibocsátásmentes 
technológiáknak az energiahatékonyság 
elsődlegességének elve szerinti fejlesztésén 
és elterjedésén túl jelentős magatartásbeli 
változásokra van szükség a közlekedést és 
a mobilitást igénybe vevők részéről a 
modális váltások biztosítása érdekében; 
kulcsfontosságú például a kollektív és a 
puha mobilitás előmozdítása, mint például 
a kerékpározás, a gyaloglás, a 
tömegközlekedés, a napi utazásokra 
vonatkozó megosztott mobilitás és a 
hosszabb távú utazásokra szolgáló 
vonatok; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
stratégia nem szentel kellő figyelmet a 
fentieknek, és felhívja a Bizottságot, hogy 
a stratégiában és a tervezett szakpolitikai 
intézkedésekben gondoskodjon ezen 
elemek gyakorlati megvalósításáról;

Or. en

Módosítás 75
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot, hogy a II. 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatának részeként végezzen 
átfogó értékelést a megújuló 
energiaforrásokból történő villamosítás és 
közvetett villamosítás lehetőségeiről, 
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valamint az EU-n belüli kapcsolódó 
infrastruktúrafejlesztésről;

Or. en

Módosítás 76
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Nicola Danti, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Dragoș 
Pîslaru

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
épületek energiahatékonyságáról szóló 
irányelv közelgő felülvizsgálata során 
magasabb célokat tűzzön ki a 
töltőállomások tekintetében;

Or. en

Módosítás 77
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy Európában a 
vasút a tömeges személyszállítás 
leginkább energiahatékony módja, és az 
árufuvarozás esetében ez jár a 
legkevesebb kibocsátással; üdvözli, hogy a 
stratégia célokat tűz ki a vasúti közlekedés 
fokozására, azonban lényegesen 
ambiciózusabb célokat szorgalmaz, 
tekintettel arra, hogy az EU 
energiahatékonysági és éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek eléréséhez 
kulcsfontosságú lesz a közútról a vasútra 
való szélesebb körű áttérés;

Or. en
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Módosítás 78
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. felhívja a figyelmet az 
energiarendszer integrációjára vonatkozó 
uniós stratégia1a elemzésére, amely 
megállapítja, hogy „az alkalmazandó 
adókat és illetékeket, beleértve a szén-
dioxid-árazást is, nem egységesen 
alkalmazzák a különböző 
energiahordozók és ágazatok 
vonatkozásában, és ez egyes fuvarozóknak 
kedvezve torzításokat eredményez”;
_________________
1a A klímasemleges gazdaság létrehozása: 
 Uniós stratégia az energiarendszer 
integrációjának megteremtéséért 
(COM/2020/0299)

Or. en

Módosítás 79
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. hangsúlyozza, hogy egyenlő 
versenyfeltételeket kell teremteni 
valamennyi közlekedési mód összes rövid 
és hosszú távú külső költségének teljes 
internalizálása tekintetében a 
fenntartható és intelligens mobilitási 
stratégiában meghatározott célok elérése, 
valamint az energiatermékek és a villamos 
energia adóztatásának az uniós 
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környezetvédelmi és éghajlat-politikákkal 
való összehangolása érdekében;

Or. en

Módosítás 80
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. határozottan támogatja a 
stratégiában megfogalmazott azon 
törekvést, hogy véget vessenek a fosszilis 
tüzelőanyagok támogatásának; e 
tekintetben szorgalmazza, hogy az 
energiaadó-irányelv közelgő 
felülvizsgálata során szüntessék meg a 
kerozin adómentességét, és vezessék be az 
Unión belüli légi közlekedésre vonatkozó, 
kibocsátáshoz kapcsolódó kerozinadót;

Or. en

Módosítás 81
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. szorgalmazza, hogy a 
kibocsátáscsökkentésre, a hatékonyság 
növelésére és a fenntartható 
kibocsátásmentes üzemanyagok 
előmozdítására irányuló egyéb 
intézkedések mellett teljes körűen vonják 
be a légi közlekedési és a 
tengerhasznosítási ágazatokat az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer közelgő 
felülvizsgálatába;
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Or. en

Módosítás 82
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy a II. 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatának részeként végezzen 
átfogó értékelést a fejlett bioüzemanyagok 
és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 
lehetőségeiről az EU-ban, például a 
fenntartható alternatív üzemanyagok 
szélesebb körű elterjedésének 
lehetőségeiről, különösen a légi és tengeri 
közlekedési ágazatban;

7. felkéri a Bizottságot, hogy a II. 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatának részeként végezzen 
átfogó értékelést a fejlett bioüzemanyagok 
és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 
lehetőségeiről az EU-ban, például a 
fenntartható alternatív üzemanyagok 
szélesebb körű elterjedésének 
lehetőségeiről, különösen a légi és tengeri 
közlekedési ágazatban; míg az (EU) 
2018/2001 irányelv 3,5 %-os célértéket 
határoz meg a közlekedésben használt 
fejlett bioüzemanyagok tekintetében, a 
nehezen szén-dioxid-mentessé tehető 
ágazatok, például a közlekedés esetében 
korai beruházásokra van szükség a 
bioüzemanyagok terén ahhoz, hogy 2030 
után gyors ütemben széles körűen 
alkalmazni lehessen ezeket a 
megoldásokat;

Or. en

Módosítás 83
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy a II. 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatának részeként végezzen 
átfogó értékelést a fejlett bioüzemanyagok 

7. felkéri a Bizottságot, hogy a II. 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatának részeként csak azokban 
a közlekedési alkalmazásokban végezze el 
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és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 
lehetőségeiről az EU-ban, például a 
fenntartható alternatív üzemanyagok 
szélesebb körű elterjedésének 
lehetőségeiről, különösen a légi és tengeri 
közlekedési ágazatban;

a megújuló energiaforrásokon alapuló 
alternatív üzemanyagok, például a fejlett 
bioüzemanyagok, a megújuló hidrogén, az 
ammónia és az e-kerozin, valamint a 
kapcsolódó infrastruktúra EU-n belüli 
fejlesztése lehetőségének átfogó 
értékelését, ahol nem áll rendelkezésre 
megújuló energiaforrásokon alapuló 
villamosítás vagy más költséghatékony 
műszaki alternatívák a 
kibocsátásmentesség eléréséhez;

Or. en

Módosítás 84
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy a II. 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatának részeként végezzen 
átfogó értékelést a fejlett bioüzemanyagok 
és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 
lehetőségeiről az EU-ban, például a 
fenntartható alternatív üzemanyagok 
szélesebb körű elterjedésének 
lehetőségeiről, különösen a légi és tengeri 
közlekedési ágazatban;

7. felkéri a Bizottságot, hogy a II. 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatának részeként végezzen 
átfogó értékelést a megújuló hidrogén, 
valamint a fejlett bioüzemanyagok és a 
kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 
lehetőségeiről az EU-ban, például a 
fenntartható megújuló üzemanyagok 
szélesebb körű elterjedésének 
lehetőségeiről, különösen a nehézteher-
szállítás, a légi és tengeri közlekedési 
ágazatban;

Or. en

Módosítás 85
Massimiliano Salini, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Salvatore De Meo, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pernille Weiss

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy a II. 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatának részeként végezzen 
átfogó értékelést a fejlett bioüzemanyagok 
és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 
lehetőségeiről az EU-ban, például a 
fenntartható alternatív üzemanyagok 
szélesebb körű elterjedésének 
lehetőségeiről, különösen a légi és tengeri 
közlekedési ágazatban;

7. felkéri a Bizottságot, hogy a II. 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatának részeként végezzen 
átfogó értékelést a fejlett bioüzemanyagok 
és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 
lehetőségeiről az EU-ban, például a 
fenntartható alternatív üzemanyagok 
szélesebb körű elterjedésének 
lehetőségeiről;

Or. en

Módosítás 86
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Marco Dreosto

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy a II. 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatának részeként végezzen 
átfogó értékelést a fejlett bioüzemanyagok 
és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 
lehetőségeiről az EU-ban, például a 
fenntartható alternatív üzemanyagok 
szélesebb körű elterjedésének 
lehetőségeiről, különösen a légi és tengeri 
közlekedési ágazatban;

7. felkéri a Bizottságot, hogy a II. 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatának részeként végezzen 
átfogó értékelést a fejlett bioüzemanyagok 
és szintetikus üzemanyagok, valamint a 
kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 
lehetőségeiről az EU-ban, például a 
fenntartható alternatív üzemanyagok 
szélesebb körű elterjedésének 
lehetőségeiről, valamennyi mobilitási 
ágazatban;

Or. it

Módosítás 87
Sandra Pereira

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy a II. 7. felkéri a Bizottságot, hogy a II. 
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megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatának részeként végezzen 
átfogó értékelést a fejlett bioüzemanyagok 
és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 
lehetőségeiről az EU-ban, például a 
fenntartható alternatív üzemanyagok 
szélesebb körű elterjedésének 
lehetőségeiről, különösen a légi és tengeri 
közlekedési ágazatban;

megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatának részeként végezzen 
átfogó értékelést a nem szennyező 
meghajtási alternatívák és a kapcsolódó 
infrastruktúrafejlesztés lehetőségeiről az 
EU-ban, például a fenntartható alternatív 
üzemanyagok szélesebb körű 
elterjedésének lehetőségeiről, különösen a 
légi és tengeri közlekedési ágazatban;

Or. pt

Módosítás 88
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Marco Dreosto

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
mobilitás szempontjából fordítson kellő 
figyelmet a földgáz (LPG és metán) 
különböző fajtáira, amelyek a környezeti 
szempontból fenntartható 
energiaforrásokra való átállás 
végrehajtásához rendelkezésre álló, 
hatékony és gazdaságilag életképes 
energiaforrások; szorgalmazza a földgáz 
vontatási célokra történő előállítása és 
felhasználása szempontjából még 
hatékonyabb és fenntarthatóbb 
megoldások kidolgozását; szorgalmazza a 
fenntartható földgáz-tüzelőanyagok 
különböző gazdasági és adóügyi 
támogatásának folytatását és – adott 
esetben – végrehajtását;

Or. it

Módosítás 89
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
fenntartható és intelligens mobilitási 
stratégia végig hivatkozik az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokra, 
és hogy intézkedéseket irányoznak elő 
ezek előmozdítására, különösen a 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatával kapcsolatban; sürgeti a 
Bizottságot, hogy őrizze meg az irányelv 
alkalmazási körét, amely a fenntartható 
megújuló energia előmozdítására irányul, 
nem pedig – akár közvetlenül, akár 
közvetve – a fosszilis vagy nukleáris 
energiaforrásokból származó energiára; 
ezzel összefüggésben szorgalmazza az 
újrafeldolgozott szénalapú tüzelőanyagok 
(RCF-k) megújuló közlekedésre 
vonatkozó célértékekből való törlését is;

Or. en

Módosítás 90
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. elismeri, hogy az ambíció növelését 
célzó valamennyi lehetőséget ki kell 
egészíteni olyan célzott szakpolitikai 
kezdeményezésekkel, amelyek célja a 
bioüzemanyagoknak a légi és tengeri 
közlekedési ágazatban való előmozdítása 
következetes célok kitűzése révén, amelyek 
biztosítják, hogy minden ágazatban 
elegendő mennyiségű üzemanyag álljon 
rendelkezésre; e célból az Európai 
Parlament arra ösztönzi a Bizottságot, 
hogy a jogalkotás kiszámíthatóságának 
biztosítása érdekében ne vizsgálja felül az 
(EU) 2018/2001 irányelv 29-31. cikkét;

Or. en
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Módosítás 91
Massimiliano Salini, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Salvatore De Meo, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pernille Weiss, Marion Walsmann, Sara Skyttedal

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy rendelkezésre 
áll a megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású üzemanyagok előállítására 
szolgáló technológia, amelyet késedelem 
nélkül széles körben alkalmazni kell. 
üdvözli e tekintetben a megújuló 
energiaforrásokkal és az alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó tüzelőanyagok 
értékláncával kapcsolatos szövetség 
létrehozására irányuló szándékot, 
amelynek valamennyi közlekedési módra 
ki kell terjednie, azzal a céllal, hogy 
fellendítse a legígéretesebb üzemanyagok 
kínálatát és alkalmazását;

Or. en

Módosítás 92
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. fokozott erőfeszítéseket kér a 
töltőinfrastruktúra Unió-szerte történő 
kiépítése és az interoperabilitást biztosító 
harmonizált szabványok elfogadása 
érdekében.

8. fokozott erőfeszítéseket kér a 
töltőinfrastruktúra Unió-szerte történő 
kiépítése és az interoperabilitást biztosító 
harmonizált szabványok elfogadása 
érdekében; az infrastruktúra előmozdítása 
hozzá fog járulni más környezetvédelmi 
célkitűzésekhez is, például az ÜHG-
kibocsátás csökkentéséhez; például ha – 
dekarbonizációs célokból – az elektromos 
járműveket nem integrálják megfelelően a 
villamosenergia-rendszerbe, a 
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villamosenergia-rendszerből eredő 
beruházási igények jelentősek lehetnek, és 
nagy valószínűséggel nem járnak együtt 
az ÜHG-kibocsátás csökkenésével;

Or. en

Módosítás 93
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. fokozott erőfeszítéseket kér a 
töltőinfrastruktúra Unió-szerte történő 
kiépítése és az interoperabilitást biztosító 
harmonizált szabványok elfogadása 
érdekében.

8. fokozott erőfeszítéseket kér az 
intelligens töltőinfrastruktúra Unió-szerte 
történő kiépítése és a jármű-hálózat 
szolgáltatások fejlesztése érdekében; úgy 
véli, hogy továbbra is vannak kihívások az 
interoperabilitás, a hálózati díjak, az 
adóztatás és a járműfedélzeti adatokhoz 
való hozzáférés, a szabványosítás és a 
fogyasztók számára a könnyű használat 
biztosításához szükséges harmonizált 
szabványok és kommunikációs 
protokollok, illetve azok elfogadása terén; 
felszólítja a Bizottságot, hogy követelje 
meg az elektromos járművek gyártóitól, 
hogy alapértelmezésben tegyék lehetővé a 
jármű–hálózat szolgáltatásokat és az 
intelligens töltést;

Or. en

Módosítás 94
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Marco Dreosto

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. fokozott erőfeszítéseket kér a 
töltőinfrastruktúra Unió-szerte történő 

8. fokozott erőfeszítéseket kér a 
töltőinfrastruktúra Unió-szerte történő 
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kiépítése és az interoperabilitást biztosító 
harmonizált szabványok elfogadása 
érdekében.

kiépítése és az interoperabilitást biztosító 
harmonizált szabványok elfogadása 
érdekében; szorgalmazza egy széles körű 
és biztonságos kereskedelmi 
hidrogénszállítási hálózat uniós szintű 
fejlesztését, valamint az interoperabilitást 
biztosító harmonizált szabványok 
elfogadását; létfontosságúnak tartja a 
vontatási célú földgázelosztó hálózat 
fejlesztésének támogatását;

Or. it

Módosítás 95
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Nicola Danti, Christophe Grudler, Ivars Ijabs

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. fokozott erőfeszítéseket kér a 
töltőinfrastruktúra Unió-szerte történő 
kiépítése és az interoperabilitást biztosító 
harmonizált szabványok elfogadása 
érdekében.

8. hangsúlyozza, hogy sürgősen 
gyorsabb és fokozottabb fellépésekre van 
szükség a töltőinfrastruktúra Unió-szerte 
történő kiépítése és az interoperabilitást 
biztosító harmonizált szabványok 
elfogadása érdekében; határozottan úgy 
véli, hogy a piaci alapú megoldások 
hozzájárulhatnak és hozzá fognak járulni 
a szükséges infrastruktúra gyors 
kiépítéséhez, feltéve, hogy a jogi és 
szabályozási környezet továbbra is 
kedvező és kiszámítható marad.

Or. en

Módosítás 96
Massimiliano Salini, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Salvatore De Meo, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pernille Weiss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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8. fokozott erőfeszítéseket kér a 
töltőinfrastruktúra Unió-szerte történő 
kiépítése és az interoperabilitást biztosító 
harmonizált szabványok elfogadása 
érdekében.

8. üdvözli a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
előterjesztett „Töltés” elnevezésű kiemelt 
európai kezdeményezést; fokozott 
erőfeszítéseket kér az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló 
irányelv közelgő felülvizsgálata során az 
elektromos és üzemanyagtöltő 
infrastruktúrák uniós szintű bevezetése és 
az interoperabilitást biztosító harmonizált 
szabványok elfogadása érdekében;

Or. en

Módosítás 97
Sven Schulze

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. fokozott erőfeszítéseket kér a 
töltőinfrastruktúra Unió-szerte történő 
kiépítése és az interoperabilitást biztosító 
harmonizált szabványok elfogadása 
érdekében.

8. fokozott erőfeszítéseket kér a 
töltőinfrastruktúra Unió-szerte történő 
kiépítése és az interoperabilitást biztosító 
harmonizált szabványok elfogadása 
érdekében. Ennek a tömegközlekedésre is 
vonatkoznia kell;

Or. de

Módosítás 98
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. fokozott erőfeszítéseket kér a 
töltőinfrastruktúra Unió-szerte történő 
kiépítése és az interoperabilitást biztosító 
harmonizált szabványok elfogadása 
érdekében.

8. fokozott erőfeszítéseket kér az 
elektromos és üzemanyag-
töltőinfrastruktúra Unió-szerte történő 
kiépítése és az interoperabilitást biztosító 
harmonizált szabványok elfogadása 
érdekében;
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Or. en

Módosítás 99
Sandra Pereira

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. fokozott erőfeszítéseket kér a 
töltőinfrastruktúra Unió-szerte történő 
kiépítése és az interoperabilitást biztosító 
harmonizált szabványok elfogadása 
érdekében.

8. fokozott erőfeszítéseket kér a 
töltőinfrastruktúra kiépítése és az 
interoperabilitást biztosító harmonizált 
szabványok elfogadása érdekében.

Or. pt

Módosítás 100
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. elismeri, hogy az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló 
irányelv és az épületek 
energiahatékonyságáról szóló irányelv 
irányadó az elektromos járművek 
feltöltéséhez használt, fosszilis 
energiahordozóktól mentes villamos 
energia tekintetében; az elektromos 
járművek elterjedése várhatóan 
exponenciálisan növekszik majd, a 
becslések szerint 2030-ra mintegy 30 
millió elektromos autó lesz; a Bizottság 
energiarendszer-integrációs 
stratégiájában foglaltaknak megfelelően 
megfelelő intézkedésekkel fel kell mérni és 
teljes mértékben ki kell használni az 
elektromos járművekben rejlő potenciált a 
fosszilis energiahordozóktól mentes 
villamos energia további térnyerése és a 
rendszer ÜHG-kibocsátásának 
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csökkentése érdekében.

Or. en

Módosítás 101
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
épületek energiahatékonyságáról szóló 
irányelv közelgő felülvizsgálata során 
vezessen be holisztikus integrált felújítási 
programokat az építőipari ágazat, a 
körzeti energiarendszerek, a mobilitási 
tervek és az általános környezet közötti 
szinergiák maximalizálása érdekében; 
ezzel összefüggésben felkéri a Bizottságot, 
hogy vezessen be követelményeket a 
fenntartható, kollektív és puha mobilitási 
módok – például a közös autóhasználat, 
az elektromos robogók vagy a kerékpárok 
– számára fenntartott terekre 
vonatkozóan, és erősítse meg az e-
mobilitásra vonatkozó intelligens 
töltőinfrastruktúra-követelményekre 
vonatkozó rendelkezéseket;

Or. en

Módosítás 102
Massimiliano Salini, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Salvatore De Meo, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pernille Weiss, Marion Walsmann, Sara Skyttedal

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy fontos 
támogatást biztosítani az olyan, 
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legígéretesebb és legfenntarthatóbb 
technológiák kutatására és fejlesztésére, 
mint amilyen például a 
gázneműüzemanyag-, a hidrogén-, hibrid 
és elektromos technológiák, az ÜHG-
kibocsátás életciklusán alapuló, 
technológiasemleges megközelítést 
alkalmazva, annak érdekében, hogy 
felgyorsítsák az átállást az új generációs 
dekarbonizált közlekedési rendszerekre;

Or. en

Módosítás 103
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. emlékeztet az uniós költségvetésből 
a fenntartható és intelligens mobilitás 
fellendítésére rendelkezésre álló olyan 
pénzügyi lehetőségekre, mint például az 
InvestEU, a Méltányos Átállást Támogató 
Alap és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz; hangsúlyozza 
továbbá a fenntartható technológiák 
finanszírozásához való hozzáférés 
elősegítésének fontosságát, különösen a 
kkv-k és az induló vállalkozások esetében;

Or. en

Módosítás 104
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Marco Dreosto

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. javasolja, hogy – az olyan 
technológiák további fejlődésére várva, 
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mint a villamos energia és a hidrogén – 
támogassák a már meglévő megoldások 
elfogadását és a rendelkezésre álló 
iparágak használatát, mivel ezek 
mindazonáltal általában csökkentik a 
kibocsátást, különösen a legnagyobb 
hatást kifejtő ágazatokban, például a 
tengeri közlekedésben;

Or. it

Módosítás 105
Jakop G. Dalunde, Eleonora Evi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. hangsúlyozza, hogy a valóban 
intelligens és fenntartható mobilitásra 
való áttérés érdekében az infrastrukturális 
projekteket az éghajlatra gyakorolt 
hatásuk alapján kell értékelni, amelyet az 
életciklus alatti közvetlen és közvetett 
kibocsátások, valamint a társadalmi és 
kohéziós kritériumok, és különösen a 
helyi közösségek általi elfogadásuk 
alapján kell kiszámítani; hangsúlyozza 
továbbá, hogy az infrastrukturális 
projekteknek magas szintű átláthatóságot 
kell garantálniuk, hozzáférést biztosítva 
valamennyi releváns dokumentumhoz, 
különös tekintettel a környezetre és a 
közegészségre gyakorolt hatásukkal 
kapcsolatos dokumentumokra; kéri, hogy 
haladéktalanul állítsák le azokat az 
infrastrukturális projekteket, amelyek 
üzemeltetési kibocsátás-megtakarításai 
2050-ig – az alapforgatókönyvhöz képest – 
nem ellensúlyozzák a Lyon-Torino 
nagysebességű vasúti összeköttetés 
építéséhez kapcsolódó kibocsátásokat;

Or. en
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Módosítás 106
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a közlekedési 
és villamosenergia-ágazat ágazati 
integrációját, különösen azáltal, hogy 
megfelelően jutalmazzák a fogyasztói 
keresletoldali szabályozást, valamint a 
vonatkozó jogszabályokban – többek 
között az alternatív üzemanyagokról szóló 
irányelvben – írják elő az akkumulátorok 
és a töltőinfrastruktúra intelligens 
funkcióira vonatkozó követelményt; 
rámutat arra, hogy az aktív fogyasztóknak 
és az energiaközösségeknek – amelyek a 
saját maguk termelnek, tárolnak és 
használnak fel megújuló energiát, és 
hozzájárulnak a hálózat egyenletesebb 
terheléséhez háztartási akkumulátorok 
vagy elektromos járművek révén, 
minimálisra csökkentve ezzel az 
elektromos járművek iránti növekvő 
kereslet infrastrukturális korlátait – 
megfelelő támogató keretre van 
szükségük;

Or. en

Módosítás 107
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Marco Dreosto

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. úgy véli, hogy az új intelligens és 
fenntartható mobilitási megoldások 
tényleges hatásának számszerűsítése 
érdekében bizonyos döntések nem 
részesíthetők előnyben anélkül, hogy 
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előzetesen elvégeznék maguknak a 
technológiáknak, hatásuknak, és 
mindenekelőtt kibocsátásuknak, valamint 
adott esetben ártalmatlanításuk módjának 
teljes életciklus-értékelését.

Or. it

Módosítás 108
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. úgy véli, hogy az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerének a 
tengeri szállítási ágazatra való 
kiterjesztéséből és a légitársaságok 
számára ingyenesen kiosztott kibocsátási 
egységek csökkentéséből származó 
bevételeket kutatásra, fejlesztésre és 
innovációra (K+F+I) kell fordítani a 
kibocsátások további csökkentése 
érdekében ezekben az ágazatokban;

Or. en

Módosítás 109
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. hangsúlyozza, hogy a felhasználók 
számára kulcsfontosságú lesz a 
nyilvánosan elérhető 
töltőinfrastruktúrához való hozzáférés, 
különösen azokon a helyeken, ahol az 
elektromos járműveket hosszú órákra 
(azaz napközben vagy éjszakára) hagyják 
olyan helyeken, ahol nagy igény van a 
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parkolóhelyekre, például sűrűn lakott 
városi vagy lakóövezetekben;

Or. en

Módosítás 110
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. szorgalmazza, hogy az új 
személygépkocsikra és az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozó 
kibocsátási előírások meghatározásáról 
szóló rendelet1b közelgő felülvizsgálatának 
keretében fogadjanak el határidőt az új 
benzin- és dízelüzemű személygépkocsik 
értékesítésének befejezésére vonatkozóan; 
hangsúlyozza, hogy legkésőbb 2030-ra 
minden új személygépkocsinak és 
kisteherautónak valós vezetési 
körülmények között kibocsátásmentesnek 
kell lennie;
_________________
1b (EU) 2019/631 rendelet (2019. április 
17.) az új személygépkocsikra és az új 
könnyű haszongépjárművekre vonatkozó 
szén-dioxid-kibocsátási előírások 
meghatározásáról

Or. en

Módosítás 111
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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8c. hangsúlyozza, hogy európai 
stratégiát kell kidolgozni a közlekedési 
ágazatra, különösen a gépjárműiparra 
vonatkozóan; az ipar jövőjének a 
fenntarthatóságon, a társadalmi 
párbeszéden, a munkaerő átirányításán, 
továbbképzésén és átképzésén, a helyi és 
regionális önkormányzatokkal való 
együttműködésen és az ellátási lánc 
egészében bekövetkező változásokra való 
felkészülésen kell alapulnia;

Or. en

Módosítás 112
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8d. felszólítja a Bizottságot, hogy 
rendszeresen ellenőrizze, hogy a 
stratégiában javasolt szakpolitikai 
intézkedések elegendőek-e ahhoz, hogy 
biztosítsák a közlekedési ágazat fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függőségének 
megszüntetését, a klímasemlegességre 
való átállását és a szennyezőanyag-
mentességi célkitűzés eléréséhez való 
hozzájárulását, és szükség esetén 
javasoljon további intézkedéseket, illetve 
ambiciózusabb célokat;

Or. en

Módosítás 113
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8e. hangsúlyozza, hogy az inkluzív, 
megkülönböztetésmentes, teljes mértékben 
hozzáférhető és megfizethető 
közlekedéspolitika szociális dimenziója 
kulcsfontosságú a stratégia sikerének 
biztosításához; üdvözli az arra irányuló 
kiemelt kezdeményezést, hogy a mobilitás 
mindenki számára méltányos és igazságos 
legyen; rámutat arra, hogy uniós, nemzeti 
és helyi szinten haladéktalanul 
alkalmazni kell az egyenlőség 
érvényesítését a közlekedési és mobilitási 
politikákban, nemcsak a közlekedéssel 
kapcsolatos ágazatokban érvényesítendő 
nemi diverzitás és az inkluzivitás erősítése, 
hanem annak biztosítása érdekében is, 
hogy a nemek közötti egyenlőség és a 
sokszínűség szempontjai teljes mértékben 
beépüljenek az infrastruktúra, a mobilitás 
és a közszolgáltatások tervezésébe;

Or. en

Módosítás 114
Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8f. határozottan úgy véli, hogy a 
nemek közötti egyenlőség és a sokszínűség 
szempontjainak tükröződniük kell a 
közlekedéssel és a mobilitással 
kapcsolatos technológiák, köztük a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
kialakításában és végrehajtásában; 
szorgalmazza, hogy a digitális 
rendszerekhez, a biztonsági előírásokhoz, 
a közlekedéshez és az infrastruktúra-
tervezéshez felhasznált adatok inkluzívak, 
sokszínűek és nemek szerint bontottak 
legyenek; hangsúlyozza, hogy ez 
különösen fontos a közlekedésben részt 
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vevő valamennyi személy biztonságának 
biztosítása érdekében;

Or. en


